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STOCKHOLM 2.0  

INLEDNING  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi be- trak-

tar oss som ett mittenparti. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygg-

het som bygger på värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet 

är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd 

och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning.  

Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokra-

ternas principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och 

försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet 

och demokratisk utveckling.  

Det kommunala självstyret är demokratins kärna och förutsätter närdemokrati: att besluten i 

kommunen ligger så nära de berörda som möjligt, att människorna verkligen känner sina 

förtroendevalda som sina representanter och vet vad de står för.  

Stockholm har förhoppningsvis kommit ut ur pandemin. Stadens tjänstemän har gjort ett 

mycket bra arbete med att hantera detta. Många har släkt och vänner som drabbats. Stadens 

företagare och stadens näringsliv har i många fall fått kämpa hårt för sin överlevnad. Staden 

måste snabbt och med tydlighet bistå med hjälp så att de kan komma på fötter. Stockholm 

kommer att behöva en nystart där fokus i första hand ska ligga på kärnverksamheterna och 

samhällsbygget.  

Snabba omställningar tillsammans med uppfinningsrikedom och innovationer har löst många 

av de problem som politikerna har skapat på grund av underlåtenhet kring krishantering under 

flera mandatperioder. Det kommer att finnas mycket att ta höjd för, därför behöver vi också 

ett annat och effektivare sätt för att kunna hantera och lösa problem. En annan politik som gör 

skillnad. På riktigt.  

Sverigedemokraterna sätter alltid Sverige och Stockholms väl i första rummet. Vi stockhol-

mare har även det hedervärda uppdraget att förvalta och utveckla våra fantastiska huvudstad. 

Vår målsättning är att Stockholm ska vara den bästa staden att födas, leva och bli gammal i. 

För att den visionen ska bli verklighet måste Stockholms politiker börja prioritera Stockholm 

och stockholmarna. Stockholmarna ska känna sig trygga i sin stad, vi ska ha rena vatten och 

god luftkvalitet. Stockholms ska vara tryggt, helt och rent.  

När vi ser hur stadsmiljön försämras så ser vi också hur otryggheten för kvinnor och flickor 

ökar. Sexuella trakasserier blir allt vanligare i det offentliga rummet. Det är en följd av att för 

oss främmande värderingar sprids över landet, vilka i sin tur är en följd av den stora invand-

ringen av människor med kulturellt avvikande syn på jämställdhet. En oroande utveckling är 

ökningen av trakasserier av sexuell karaktär. En annan starkt oroande utveckling är de enligt 

polisen ca 50 kriminella nätverk och ca 2 500 yrkeskriminella personer som finns i regionen. 

Organisationer och verksamheter som fungerar som rekryteringsbas för kriminalitet, våld eller 

politisk extremism måste motarbetas, inte ges kommunala bidrag. 

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 eller badtider 

för kvinnor och män. Staden betalar också extra pengar för åtgärder som spär på segregationen 

genom att bygga bad som tillåter bad med kläderna på samtidigt som man påstår sig föra en 

feministisk politik. Sverigedemokraterna kommer aldrig att acceptera en anpassning till de 
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ojämställda normer och värderingar som tyvärr har eskalerat under en väldigt lång tid oavsett 

vilken majoritet som har styrt. Sverigedemokraterna vill att Stockholm ska vara en stad där 

trygghet skall finnas till för alla och jämställdhet mellan könen är en självklarhet.  

Stockholm ska vara en inkluderande stad där alla ska kunna känna dig delaktiga oavsett funkt-

ionsförmåga. Hat, exkludering och diskriminering har ingen plats i Sverigedemokraternas 

Stockholm. Idag upplever många av stadens invånare en stor otrygghet. De senaste årens upp-

trappning av det allt grövre våldet med gängkriminalitet, skjutningar, våldtäkter, förned-

ringsrån och sprängningar som i högre grad än tidigare drabbar helt oskyldiga, måste tas på 

större allvar med mer långtgående insatser än vad som nu är fallet. Otrygga platser i staden 

ska ses över, och där belysning saknas ska både trygghetskameror och belysning sättas upp 

skyndsamt. Brottsbekämpning är dock inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många 

av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av ansvarsfull migrationspolitik, 

skärpta lagar samt fler poliser med ökade befogenheter därför måste vi på kommunal nivå i 

väntan på att regeringen vidtar åtgärder göra vad vi kan inom kommunen för att säkerställa 

trygghet för alla.  

Stadens ovilja att ingripa mot grupperingar som inriktar sig på tiggeri och ockuperar allmänna 

platser med att upprätta provisoriska läger inom stadens område är helt oacceptabel. Sverige-

demokraterna vill därför ha ett förbud mot tiggeriet. Vi menar att EU-medborgare som enligt 

utlänningslagen inte har en laglig rätt att vistas här, skall avvisas och att de sociala 

hjälpåtgärder som förekommer i betydande utsträckning efter ett beslut av den tidigare majo-

riteten hösten 2016, omedelbart ska upphöra.  

Tyvärr blir angreppen mot Stockholms skönhet fler och fler. Den arkitektoniska utvecklingen 

går åt fel håll, och mycket av det som byggs förfular vår stad. Politiken ska och måste få en 

större roll i stadens framtida utformning och transparensen och dialogen med medborgarna 

ska förbättras. Nästa generation ska kunna säga att vi bor i världens vackraste huvudstad på 

vattnet och vi har haft möjlighet att påverka det vi ser. Sverigedemokraterna vill genomföra 

en bred medborgarundersökning om vilka sorters arkitektur och stadsmiljöer som stockhol-

marna vill ha mer respektive mindre av. Detta är en viktig demokratifråga och berör ytterst 

frågan om förtroende för den politiska demokratins funktionssätt. 

Sverigedemokraterna har en väl genomtänkt idé för hur stockholms ska utvecklas. På bredden. 

Vi förordar traditionellt sammanhängande kvarter med gröna innergårdar. Flera motioner har 

lagts med förslag på både mindre och större byggprojekt som följer vår idé. För att nämna 

några är förslaget om att bebygga Gubbängsfältet, Katarinavägens södra sida, studentbostäder 

i Frescati, samt vår vision om att bebygga Snösätra med formen byggemenskaper. Täta kvarter 

skapar också förutsättningar för nära handel och service. 

Staden ska utvecklas med hänsyn till sin särart och därför växa på bredden i stället för på 

höjden. Olika upplåtelseformer ska eftersträvas men även olika kategoriboende som äldre- 

och studentboenden. Att arkitekturen behöver förändras håller nog de flesta med om. Förful-

ningen av vår stad i form av nya lådbyggen och annan märklig arkitektur måste upphöra. 

Stockholm är en stenstad och ska fortsätta att vara det. Hus av tegel, sten, stål, och betong har 

en längre livslängd och ett mindre underhåll och som passar vårt klimat bättre än hus byggda 

av trä. I vårt Stockholm byggs inga större flerfamiljshus eller större publika byggnader i trä.  

Staden växer och det i snabb takt. Det är därför av vikt att vi se till att infrastrukturen är 

anpassad till en ökande befolkning. Tillsamman med Region Stockholm ska vi säkerställa en 

god framkomlighet för alla trafikslag. Vi ska utveckla trafiklösningar som håller över tid 
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byggda på evidens och konsekvensanalyser med hänsyn till verkligheten, inte på politisk akt-

ivism och kostsamma verklighetsfrämmande utopier. Biltrafiken blir genom nya tekniker allt 

mer miljövänlig. Det finns ingen anledning att ha som mål att ett visst trafikslag ska begränsas. 

Vi vill också att Östlig förbindelse kommer med i Sverigeförhandlingen. 

Parkeringsstrategin behöver också ses över. Befintliga p-platser i staden ska värnas och av-

giftssystemet ska ses över. På sikt vill vi att biltullarna tas bort då pengarna går till staten i 

stället för tillbaka till stockholmarna. Det är viktigt att stadens gator och torg städas i täta 

intervaller, att renhållningen fungerar och att klottersanering sker så snabbt som möjligt.  

Bromma flygplats ska vara kvar för att även i framtiden utgöra ett nav för inrikesflyget. Med 

sitt citynära läge är Bromma inte bara viktigt för Stockholm utan för hela Sverige. Läggs 

Bromma ner riskerar fler flygplatser att få lägga ner runt om i Sverige och därmed drabbas 

näringslivet inte bara i Stockholm, utan i hela Sverige. Bromma kommer att passa utmärkt 

som flygplats när flyget har ställt om till eldrift.  

Försörjning genom eget arbete för alla som är arbetsföra måste vara en målsättning. Det kan 

förverkligas genom motiverande insatser och genom ett tydligt samarbete mellan skola, vux-

enutbildning och näringsliv med en kompetensutveckling som matchar behoven i näringslivet. 

Stockholms företagsklimat måste ligga i framkant så att fler företag vill etablera sig för att 

skapa en dynamisk arbetsmarknad som ger skatteintäkter. Verksamhetsområden, anpassade 

för produktion, distribution och service ska värnas.  

I vårt Stockholm råder nolltolerans mot alla former av våldsbejakande extremism, oavsett från 

vilket håll det än kommer. Vi kan aldrig tillåta att människor som varit i andra länder och 

utövat terrorhandlingar kan återvända till Stockholm och få en fristad här på skattebetalarnas 

bekostnad.  

Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en trygg förskola, skola eller gymnasium med hög 

pedagogisk kvalitet där eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper efter sina individuella 

förutsättningar. Förskola, skola och gymnasium ska verka på en sekulär grund. Särbehandling 

på grund av kön eller könsseparerad 

undervisning ska inte få förekomma. Genusperspektivet som nu genomsyrar all verksamhet 

ska avskaffas och alla elever ska behandlas som de individer de är med utgång från sina spe-

ciella förutsättningar.  

Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar för att lära sig en god svenska. Det kan 

tyckas vara en självklarhet, men så är inte fallet. När modersmålsundervisningen utvecklades 

mellan 1968 och 1977 såg Sverige helt annorlunda ut. Svenska var då det språk som var det 

absolut dominerande huvudspråket. Så är det inte idag då det finns både skolor och hela stads-

delar där ytterst få talar svenska. Den naturliga och vardagliga kontakten med det svenska 

språket saknas därför i många invandrares vardag. Därför är det inte kunskaper i modersmålet 

som behöver stärkas utan kunskaperna i svenska. Nu kommer barn till skolstarten utan att 

kunna svenska, vilket såklart skapar stora problem för individen med inlärningen. 

Det är verkligen på tiden att vi inser att mer pengar till detta åldriga och oerhört kostsamma 

system inte kommer att förbättra kunskaperna för elevernas i det svenska språket hur mycket 

medel vi än tillför. Att envist hålla fast vid detta icke fungerande system på grund av signalpo-

litik kommer att förstöra möjligheten för elever som har ett annat modersmål än svenska att 

få de goda kunskaper i svenska språket som de har rätt till och därmed få möjlighet att inklu-

deras för att vara en del av vårt samhälle. Nuvarande förd politik är direkt kontraproduktiv till 

det som är modersmålsundervisningens syfte. Så länge riksdagen inte beslutar om något annat 
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ska Stockholms kommun enbart erbjuda den modersmålsundervisning som är lagstadgad. I 

stället ska resurserna läggas på att ge elever med ett annat modersmål goda kunskaper i det 

svenska språket. 

Staden ska initiera assimileringsfrämjande verksamheter i stället för integrationsarbete. Målet 

är att behovet och utbudet av tolkhjälp i kontakter med myndigheter och stadens företrädare 

ska minskas på sikt. 

Vi ska kunna lita på att att vi har samhällets stöd när vi behöver det. Socialtjänsten ska stödja 

alla som behöver hjälp och som har rätt till det. Personer som befinner sig illegalt i vår stad 

ska inte kunna få försörjning över tid med skattemedel. Hjälp till hemresa och akut sjukvård 

undantaget.  

Sverigedemokraterna ser det som en prioriterad fråga att stadens äldreomsorg präglas av hög 

kvalitet och valfrihet i alla stadsdelar. Kvaliteten på äldreboenden är alltid viktigare än vem 

som driver verksamheten. I privat eller kommunal regi spelar ingen roll så länge en god verk-

samhet med nöjda brukare uppnås. Gruppen äldre hemlösa är en prioriterad fråga för oss. 

Ingen ska ofrivilligt sakna ett eget hem, speciellt inte om man är gammal och skör. Äldres 

hemlöshet ska lösas skyndsamt inom ramen för de regelverk som finns att tillgå.  

Då många äldre väljer att bo kvar hemma ställer det stora krav på hemtjänsten. Här måste de 

äldres behov och önskningar få ett stort utrymme i hur verksamheten utformas. Det är viktigt 

att personal som vårdar äldre har goda kunskaper i det svenska språket för att brukaren ska 

känna sig trygg och förstådd. Därför vill vi inför språkkrav på goda kunskaper i svenska för 

all personal i äldreomsorgen.  

Stockholm ska vara en öppen och levande stad. Vi ska arbeta för att stå värd för evenemang 

som ger både stockholmare och besökare ett brett utbud av nöjen, sport och kultur. Staden ska 

även fortsättningsvis ha fritt inträde till sina museer, samt utveckla friluftsbad, utegym, mot-

ionsspår, promenadstråk och stadens alla parker. Skolbarn ska ges möjlighet att prova på olika 

sporter under sport- höst- och jullov under vägledning av tränare i ett samarbete mellan kom-

munen och idrottsförbunden.  

Stockholm har behov av sverigedemokratisk politik. 

 

Peter Wallmark 

gruppledare för Sverigedemokraterna 
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STADSDELSNÄMNDERNAS UPPGIFTER 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och ser-

vice till personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, verk-

samhet för barn, kultur och fritid, stadsmiljöarbete, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-

åtgärder. Stadsdelsnämnderna ansvarar också för viss tillsynsverksamhet, medborgarkontor 

samt konsumentvägledning. Stadsdelsnämndernas sammanträden är öppna för allmänheten, 

ibland med undantag av vissa beslutspunkter som omfattas av sekretess. 

* För stöd och service till personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorg, soci-

alpsykiatri och ekonomiskt bistånd se Socialnämnden. För kultur och fritid se Kulturnämnden. 

För stadsmiljöarbete se Stadsbyggnadsnämnden. För arbetsmarknadsåtgärder se Arbetsmark-

nadsnämnden. 

 

Stockholms stads stadsdelsnämnder är: 

 Bromma 

 Enskede-Årsta-Vantör 

 Farsta 

 Hägersten-Älvsjö 

 Hässelby-Vällingby 

 Kungsholmen 

 Norrmalm 

 Rinkeby-Kista 

 Skarpnäck 

 Skärholmen 

 Spånga-Tensta 

 Södermalm 

 Östermalm 

 

Äldreomsorg 
Stockholms stad ska säkerställa en trygg och värdig ålderdom för stadens äldre. Många äldre 

blir förr eller senare beroende av äldreomsorgen för att kunna upprätthålla sin livskvalitet. 

Behovet kan se väldigt olika ut och uppkomma i olika skeden av livet. Vissa vill bo kvar 

hemma och andra vill bo på ett serviceboende eller ett trygghetsboende. Den som vill och kan 

bo kvar hemma ska ges möjlighet till det genom att erbjudas hemtjänst. En individuell bedöm-

ning ska alltid göras så att den äldre kan få rätt assistans. Om man önskar flytta till ett serve- 

eller trygghetsboende ska man i bästa möjliga mån erbjudas en plats i sitt närområde. Det är 

den äldres vilja och behov som skall styra kommunens äldrevård och inte tvärtom.  

 

 

 Idag bedöms hjälpbehov och bistånd olika i olika stadsdelar. En översyn ska 

göras av reglerna för biståndsbedömning med tydliga bedömningskriterier som 

ska vara enhetliga för alla stadsdelar 

 Kontrollerna av hur arbetet med de äldre utförs, ska stärkas. Kontrollerna ska 

vara regelbundna och uppföljning ska ske 

 

 Stadsdelsförvaltningarna bör ges i uppdrag att tillsätta äldrevårdskontrollanter 

för att säkerställa att de boende får rätt vård och service 
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 Vid inflyttning till ett nytt boende bör personal alltid gå igenom speciella öns-

kemål och krav från brukaren för att säkerställa att dessa kan tillgodoses 

 

 Brukaren bör ha rätt att byta ut sin vårdare då ingen brukare ska behöva finna 

sig i att en främmande person eller av någon av motsatt kön ska utföra exem-

pelvis dusch eller bad 

 

 En utredning bör göras huruvida befintliga platser på korttidsboenden verkli-

gen är tillräckligt många så att färdigvårdade patienter inte upptar vårdplatser 

för sjuka 

 

 Fixartjänsten, som innebär att personer över 75 år kan få hjälp att utföra tunga 

eller riskfyllda sysslor i hemmet, bör utökas till 12 timmar per år 

 

 Stadsdelsnämnderna bör verka för att de som är berättigade till fixartjänsten 

får vetskap om att den finns samt hur den kan utnyttjas 

 

 För att tillmötesgå den ökande efterfrågan bör det byggas fler äldreboenden, 

servicehus och trygghetsboenden i Stockholms stad 

 

 Det bör bli lättare för äldre att få ett boende på ett servicehus 

 

 Vid sämre ekonomiska förutsättningar bör en plats på ett servicehus kunna sub-

ventioneras av kommunen 

 

 Personer som är för sjuka för att bo på servicehus bör lättare kunna flytta till 

ett äldreboende 

 

 Alla över 75 år i kommunen bör erbjudas både hjälp och sällskap vid varje 

måltid 

 

 Äldre bör serveras välsmakande måltider, med bra näringsinnehåll som även 

säkerställer att de får i sig den näring de behöver 

 

 Berörda förvaltningar bör inta ett djurperspektiv i de fall man har att göra med 

brukare som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika 

avlivning 

 

 Brukare med husdjur ska så långt det är möjligt ges förutsättningen att behålla 

dessa 

 

 Boenden som erbjuder kontakter med sällskapsdjur ska uppmuntras, även om 

det självklart även ska finnas allergiboenden där djur inte är tillåtna 

 

 Ett system där hemtjänstleverantörer endast verkar inom ett visst mindre geo-

grafiskt område bör ses över för att få mindre restid och mer vård 
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 Äldre bör ha rätt till rekreation med kulturella inslag, oavsett boendeform. Det 

ska även finnas möjlighet till träning, dans och annan motion 

 

 Tillgång till Stockholms stads simhallar bör vara gratis för personer över 75 år. 

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att informera om detta och andra kostnads-

fria aktiviteter 

 

 För att säkerställa att de äldre kan förstå och göra sig förstådda ska kommunen 

ställa språkkrav i svenska på de som arbetar inom äldreomsorgen. 

 

Barnomsorg och förskola 

Trygga barn och familjer är grunden för ett tryggt och starkt samhälle. Stock-

holms stad ska hjälpa och stödja barnfamiljer utan att lägga sig i vad stockhol-

marna bäst beslutar om själva.  

 

 Stockholms stad ska utreda efterfrågan på dagbarnvårdare för att undersöka om 

staden kan förbättra den verksamheten och göra den mer tillgänglig för Stock-

holms barnfamiljer 

 

 Så långt det är möjligt ska barnen i stadens verksamheter serveras svenskt kött 

och svenska råvaror 

 

 Inga kommunala skolor bör serveras ritualslaktat kött 

 

 Barnomsorgen bör vara fri från politiska dogmer därför ska genuspedagogiken 

inom stadens förskolor upphöra 

 

 Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete på grund av obekväma arbetstider 

 

 Föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid bör också ha rätt till barnomsorg 

 

 En handlingsplan för särbegåvade barn bör arbetas fram inom förskolan 

 

 Personal inom barnomsorgen bör regelbundet informeras om sin anmälnings-

plikt vid misstanke om att ett barn far illa 

 

 Krav ska ställas på att personal inom Stockholms stads förskoleverksamheter 

ska inneha goda kunskaper i det svenska språket 

 

 

Trygg skolmiljö i alla stadsdelar 

Under de kommande åren förväntas antalet elever inom kommunen öka kraftigt. Vid nybygg-

nationer och planering av nya bostadsområden är det viktigt att säkerställa att platser både för 

förskola och grundskola finns tillgängliga för boende i området. Närheten till en bra skola gör 

bostadsområdet mer attraktivt, speciellt för barnfamiljer och par som vill bilda familj. Berörda 

parter ska samverka tillsammans vid planeringen av nya bostadskvarter och även hålla konti-

nuerlig dialog med privata aktörer som önskar starta upp skolverksamheter i Stockholms stad. 

Staden ska säkerställa att samtliga skolor inom kommunen håller samma standard. Det är vik-

tigt att alla elever känner trygghet och arbetsro i skolan. Vi har under året kunna läsa om elever 
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i Sverige som tvingats byta skola på grund av mobbning eller sexuella trakasserier. Sverige-

demokraterna finner det helt oacceptabelt att den som är utsatt ska behöva byta skola. Vi vill 

därför införa en jourskola i Stockholm dit stökiga elever och mobbare ska kunna flyttas. 

 

 

Genus i förskolan 

Vi motsätter oss enskilda satsningar på genusprojekt. Många barn börjar förskolan vid en 

mycket tidig ålder. Förskolan får därigenom ett avgörande inflytande på våra barns vardag. 

Förskolan formar också framtidens kommuninvånare. Eftersom inflytandet från förskolan är 

så stort ställer sig Sverigedemokraterna avvisande till det som kallas könsneutral genuspeda-

gogik. Det finns skillnader mellan män och kvinnor liksom skillnader mellan pojkar och 

flickor. Dessutom skiljer sig varje människa från sin nästa oavsett kön. 

 

  

Djurskydd och närmiljö 

Våra lokala grönområden ska värnas då de bidrar till välmående och avkoppling för invånarna. 

Våra parker förbättrar också luften och på så sätt levnadsmiljön för stadens invånare. Fortsät-

ter man i på den inslagna vägen att stockholmarnas parker ska bebyggas så kommer resultatet 

bli en ökad ohälsa, och överlag försämras levnadsmiljön. Det är också viktigt att kommunen 

förbättrar riktlinjerna vid upphandling kring kött och råvaror. Målet är att svenskproducerad 

mat ska serveras inom kommunens verksamheter. På så sätt kan långa och onödiga transporter 

undvikas samtidigt som Stockholms stad stödjer svenska bönder och svenskt jordbruk med 

dess höga krav på djurskydd. 

 

 

 Lokala parker och grönområden bör värnas 

 

 Mat som är svensk och närproducerat bör prioriteras i inköp till Stockholms 

stads kök och inrättningar 

 

 Kött, fågel och fisk som serveras i Stockholms stads kök och inrättningar ska 

ursprungsmärkas 

 

 Alla som äter mat som lagats i stadens kök bör ha möjlighet att välja bort im-

porterat kött 

 

 Utöver ursprungsmärkning så bör allt kött som köps in till stadens verksam-

heter minst hålla svensk standard för djurhållning för att undvika onödiga ke-

mikalier och att djuren farit illa som vid obedövad slakt 

 

 Kök i kommunens regi bör inte servera ritualslaktat kött  
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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 framtiden ska vara 

navet i svensk ekonomi. För detta krävs effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten för 

Stockholms stad.  

 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning av kommunfullmäktiges bud-

get i sin helhet. Kommunstyrelsens uppdrag ska vara att bedriva en god planering av stadens 

resurser. Målsättningen bör alltid vara att ta beslut som gynnar kommuninvånarna. De listade 

aktiviteter för verksamhetsområden och inriktningsmål som uppställts skall verkställas. Den 

politiska utvecklingen i omvärlden har inneburit att särskilt fokus måste sättas på åtgärder mot 

våldsbejakande extremism. Stockholmarnas trygghet och välbefinnande måste prioriteras.  

 

Kommunstyrelsen har ansvar och ska driva en aktiv politik med fokus på ett växande närings-

liv. 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, anställningar hindras 

många gånger på grund av bristen på bostäder. 

 

Ett gott innovationsklimat är av stor vikt för att Stockholms stad ska kunna hävda sig inter-

nationellt 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 dia-

log med företag som intresseorganisationer för att utveckla det aktuella näringslivsklimatet.  

 

 

 Kommunstyrelsens uppdrag ska vara att bedriva en god planering av stadens 

resurser 

 

 De listade aktiviteter för verksamhetsområden och inriktningsmål som upp-

ställts ska verkställas 

 

 Trygghet för stadens invånare ska prioriteras 

 

 Den politiska utvecklingen i omvärlden har inneburit att särskilt fokus måste 

sättas på åtgärder mot våldsbejakande extremism  

 

 Kommunstyrelsen ska ständigt arbeta för ett växande näringsliv 

 

 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 och intresseorganisationer för att 

utveckla näringslivsklimatet 

 

 Kommunstyrelsens utgångspunkt ska alltid vara att besluten som tas ska gynna 

Stockholms stad 

 

 Borgarrådsposterna ska alltid fördelas efter valresultat 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Kom-

munstyrelsen m.m. godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):13 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Revisorskollegiet 
Stadsrevisionen ska granska all kommunal verksamhet som bedrivs av staden, inklu-

sive bolag och stiftelser, i den omfattning som följer av god kommunal revisionssed. 

Stadsrevisionens ansvar regleras av kommunallagen, lagen om kommunal redovis-

ning, aktiebolagslagen 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. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Revi-

sorskollegiet 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 

folkomröstningar. Omfattningen av nämndens uppgifter är reglerad i lag, både an-

svarsområdet som sådant och i viss utsträckning den organisation som ska användas 

för att lösa uppgifterna.  

 

 

 Nämndens ska verka för att alla röstberättigade ges information och fullgoda 

möjligheter att rösta 

 

 Valnämnden ska med berörda parter arbeta aktivt för att stävja röstfusk 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Val-

nämnden godkänns. 
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Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadens funktion på såväl nationell som lokal nivå behöver ses över, det 

behövs incitament som resulterar i riktiga arbeten och fler yrkesutbildningar. Att få 

fler människor i arbete är nödvändigt för att kunna behålla vår svenska välfärd och 

en god social service till kommuninvånarna. Nämnden huvudinriktning ska vara att 

alla som kan arbeta ska ges den möjligheten och få rätt vägledning till ett riktigt arbete 

eller en yrkesförberedande utbildning.  

 

  

 Nämnden bör ha ett samarbete med berörda nämnder med målsättningen att 

öka antalet platser på bristyrkesutbildningar 

 

 Nämnden bör underlätta etablering för arbetskraftsinvandrare med spetskom-

petens 

 

 Nämnden bör stimulera nyföretagande och innovationsutveckling 

 

 Personer med funktionsvariation samt personer med förtidspension bör ges 

möjlighet till arbete eller utbildning som kan resultera i ett arbete 

  

Arbetsmarknaden i Stockholms stad 

Stockholmsregionen utgör Sveriges största arbetsmarknad. Att Stockholm har en väl-

fungerande arbetsmarknad är därför oerhört viktigt, inte bara för Stockholm utan för 

hela Sverige. Vi ska verka för bra villkor finns för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Vi tror därför på en arbetsmarknadspolitik som verkar för lättnader och förbättringar 

för båda parter. 

 

Stockholm är navet i svensk ekonomi och det är viktigt för hela Sveriges tillväxt att 

Stockholm har en fungerande arbetsmarknad och är en region som företag vill etablera 

sig i. För att det ska bli verklighet måste vi skapa incitament så att företagen ges goda 

möjligheter till att rekrytera rätt kompetens och där arbetstagarnas möjligheter till ar-

bete sker på lika villkor. Ingen ska förfördelas eller gynnas på grund av sitt kön eller 

sin etnicitet. Sverigedemokraterna vill verka för att fler riktiga arbeten skapas, och vi 

vill stoppa möjligheten för företag att utnyttja arbetstagare genom att kommunen fi-

nansierar skattesubventionerad sysselsättning. Idag har arbetsförmedlingen ett huvud-

ansvar att hjälpa människor till arbete. Kommunala åtgärder som subventionerade 

”låtsasjobb” och kostsamma arbetsmarknadsåtgärder som utför uppgifter som redan 

ligger under arbetsförmedlingens ansvarsområde är något vi som parti säger nej till då 

vi anser dessa resurser kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt i den kommu-

nala verksamheten. 

 

 

 Nämnden bör tillse att Stockholms stads arbetsplatser bör vara trygga, välfun-

gerande och säkra 

 

 Nämnden bör verka för att skapa ett gynnsamt klimat för både för stora och 

små företagare för att skapa nya jobb 

 

 Nämnden bör säga nej till kostsamma kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
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 Nämnden bör bistå och verka för att skapa fler lärlingsplatser i offentlig och 

privat sektor 

 

 Nämnden bör bistå och verka för att underlätta för unga att komma in på ar-

betsmarknaden genom bland annat praktikplatser och feriejobb 

 

 Nämnden bör säga nej till subventionerade ”låtsasjobb” 

 

 Nämnden bör inrätta en företagsjour som kan bistå företagare under efterverk-

ningarna av pandemin 

 

 Nämnden bör se till att arbetssökanden ska ej förfördelas eller kvoteras till ar-

beten före andra sökande på grund av kön eller etnicitet 

 

 

Vidareutbildningar 

Att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare där anställda ges goda möjligheter till 

utbildning för att förkovra sig i sitt nuvarande uppdrag är vitala inslag för att staden 

ska vara en attraktiv arbetsgivare. Staden ska skapa goda möjligheter för vidareutbild-

ning i stadens olika verksamheter. Anställda ska ges möjlighet att komma vidare i kar-

riären till andra arbeten och uppdrag både för att säkerhetsställa att vi har en hög kun-

skapsnivå i offentlig sektor men även för att vara en arbetsgivare som lockar rätt per-

sonal. Vidareutbildningar ska vara ett alternativ oavsett om du arbetar heltid eller del-

tid. Genom att vi skapar möjligheter för arbetstagaren att ändra inriktning under sitt 

arbetsliv bidrar vi till en positiv arbetsmiljö där stadens anställda känner framtidstro 

och uppskattning. Det bidrar också till att vi kan behålla nyckelkompetens. Vidareut-

bildningarna ska fokusera på yrkesutbildningar inom bristyrken och tas fram i samråd 

av flera aktörer. Vi ska fortsätta stimulera till fler lärlingsplatser och möjlighet att kom-

binera arbete med studier. Utöver offentlig sektor ska vi även underlätta för företag att 

säkra sin kompetensförsörjning i stockholmsregionen för att undvika att företagen flyt-

tar hela eller delar av sin verksamhet ifrån staden. 

 

 

 Nämnden bör erbjuda vidareutbildningar 

 

 Nämnden bör bejaka goda karriärmöjligheter i offentlig sektor 

 

 Nämnden bör verka för att underlätta vidare- och kompetensutbildningar med 

fokus på bristyrken 

 

 Nämnden bör värna och utveckla en god dialog med näringslivet 

 

 

Arbetsmiljö  
God stämning och en trygg och säker fysisk omgivning påverkar arbetsmiljön för de 

anställda. Arbetsmiljöns inverkan på personal påverkar i sin tur arbetets kvalitet. Per-

sonal som trivs och är friska utför i regel ett bättre jobb än de som mår dåligt och sliter 

ut sig, likväl fysiskt som mentalt. För samhället leder goda arbetsmiljöer och välmå-

ende arbetstagare till minskade ekonomiska och sociala problem. Vi måste också göra 
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vad vi kan för att förbättra trygg- och säkerheten på våra arbetsplatser. Det innebär inte 

bara en ökad livskvalitét för den enskilde arbetstagaren. För arbetsgivaren kan det in-

nebära ökad produktivitet och bättre möjligheter att behålla kompetens.  

 

 

 Regelbundna uppföljningar på stadens arbetsplatser ska göras så att en god ar-

betsmiljö kan upprätthållas 

 

 Åtgärder för att främja internt arbetsmiljöarbete och för att motverka trakasse-

rier och mobbning på Stockholms stads arbetsplatser ska utföras 

 

 Det ska vara lättare för studenter att komma in på arbetsmarknaden efter av-

slutad utbildning genom att kontakt med näringslivet etableras redan under stu-

dietiden 

 

 Staden ska bistå och verka för att skapa forum där nyexaminerade studenter 

kan komma i kontakt med potentiella arbetsgivare i både offentlig och privat 

sektor 

 

 

Yrkesutbildningar 
Många kommuninvånare har idag svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och 

många har inte heller motivationen eller intresset av att studera vidare. För denna 

grupp stockholmare ska vi ge alternativa möjligheter att få ett riktigt arbete. Förvalt-

ningen ska i samråd med berörda parter utforma yrkesutbildningar utefter den kompe-

tens som arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildningsutbudet ska aldrig vara statiskt utan 

hela tiden följa rådande samhällsutveckling. För att säkerhetsställa att utbildning och 

matchning ligger i linje med vad marknaden efterfrågar så ska hela tiden en löpande 

dialog föras med kommunens olika instanser som med näringslivet. 

 
 

 Nämnden bör bredda möjligheterna för kommuninvånarna att komma in på ar-

betsmarknaden 
 

 Nämnden bör främja fler yrkesutbildningar som leder till riktiga arbeten  

 

Bevara och utveckla Bromma flygplats 

Flyget utgör en unik roll i ett sammanhållet Sverige, då det kopplar ihop söder med 

norr och effektivt minskar restiderna i vårt avlånga land. För många orter som idag 

trafikeras från Bromma flygplats är förbindelsen med Stockholm avgörande för jobben 

och den ekonomiska tillväxten. För Stockholmsregionen är goda nationella infrastruk-

turförbindelser grunden för Stockholms kommuns attraktivitet sett såväl ur ett nation-

ellt som ett nordiskt perspektiv. Bromma har också trafik till Bryssel, vilket är en väl-

digt viktig destination. Vi ser behovet av att upprätthålla och utveckla Bromma flyg-

plats inför framtidens transportbehov. Vi ser positivt på flygbranschens tekniska ut-

veckling och effektivisering, inte minst på miljöområdet. 
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Arlanda ska öka och effektivisera sin kapacitet för att långsiktigt säkerställa Sveriges 

nationella och internationella behov och tillgänglighet, men Arlanda kan inte ersätta 

Brommas stora kapacitet vad det gäller inrikesflyget med tät trafik morgon och kväll. 

Ett bevarat och utvecklat Bromma bidrar till en ökad konkurrenskraft som i sin tur ger 

bättre förutsättningarna för fortsatt tillväxt i kommunen, regionen och i hela Sverige. 

Bromma flygplats med sitt citynära läge utgör därför ett viktigt komplement till Ar-

landa som ett nav för inrikesflyget, vilket främjar möten och affärsverksamheter över 

hela Sverige. Vi vill låtaBromma flygplats spela den rollen även i framtiden. Stock-

holm och Sverige behöver det. 

 

 

 Utveckla Bromma flygplats inför framtidens transportbehov 

 

 Kontinuerlig dialog med näringslivet kring Bromma flygplats utveckling 

 

 Bejaka flygbranschens tekniska utveckling 

 

Företagsbostäder  

Problematiken som många företag samt arbetskraftsinvandrare möts av är bristen på 

bostäder. Resultaten blir inte allt för sällan att man inte kan ta erbjudet arbete. I slutän-

dan ger det förlorad tillväxt både för företaget och för Stockholms stad. Bostadsbristen 

hämmar Stockholms tillväxt. Frågan blir därför central vad gäller en positiv tillväxt 

för regionen. Bättre boendemöjligheter i Stockholms stad det kan innebära ökad pro-

duktivitet och förbättrade möjligheter att behålla nyckelkompetens.   

  

  

 Nämnden bör tillse ett större fokus på att öka bostadsbeståndet samt öka möj-

ligheterna för företag att nyttja företagsbostäder 

 

 Nämnden bör tillse att Stockholmsregionen marknadsför sig som en till-

växtregion, en region som kan erbjuda goda möjligheter för företag och perso-

ner med viktig spetskompetens att etablera sig i 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 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 att ta fram en avfallsplan 

för kommunen.  

 

 

 Stockholm Vatten Avfall AB, ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, an-

svarar för utförandet av avfallsverksamheten. Styrelsen för Stockholm Vatten 

Avfall AB utgörs av avfallsnämndens ledamöter och nämndens budget upprät-

tas inom bolaget 

 

 Huvuddelen av Stockholms hushållssopor förbränns i Högdalens värmekraft-

verk. 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 analyser göras av de gift- och miljörisker som 

kan vara förbundna med vad som levereras 

 

 Återvinningsstationen vid Roslagstull är den enda inom tullarna. Antalet såd-

ana stationer, som framförallt efterfrågas av allmänheten, framstår därför som 

otillräckligt, Antalet ska därför öka. Antalet containrar av olika slag som finns 

för allmänheten uppställda ute i staden är också otillräckligt. Även detta är ett 

behov som staden måste säkerställa 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Avfalls-

nämnden godkänns. 
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Exploateringsnämnden 

Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploa-

tering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska 

miljön i Stockholm. Nämnden ska förvalta och utveckla kvartersmark, gator, parker 

och naturområden som ägs av staden efter bästa förmåga. Nämndens arbete ska i 

nuläget fokusera på att ta fram nya områden för bostadsbyggande. Det betyder inte 

att områden för industri- och företagsetableringar får komma på mellanhand. Avgif-

terna för stadens många tomträtter 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. 

 

 

Exploateringsnämnden ska ansvara för: 

 

 Markförvaltning och markexploatering inom stadens gräns 

 

 Mark som staden äger utanför stadens gräns som ska exploateras eller avyttras 

 

 Frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och 

andra nyttjanderätter 

 

 Genomförande av detaljplaner för gator, vägar, torg, parker och andra allmänna 

ytor 

 

 Platser på stadens mark och på annan mark som nämnden förvaltar 

 

 Myndighetsutövning i hamnfrågor 

 

 

När nybyggnation är aktuell på stadens kvartersmark eller när mark ska säljas för ex-

ploatering anser sverigedemokraterna att det är viktig att exploateringen sker på ett 

sådant sätt att den främjar trivsamhet, trygghet och service. Vi vill att staden utvecklas 

på ett klassiskt sätt med kvartersbebyggelse med trivsamma utemiljöer för de som bo-

ende både inom och utanför kvarteren.  

 

Parker och naturområden som är till för alla ska vara väl underhållna och trygga för 

dem som vistas där. I en stad har framför allt parkerna och andra grönområden en 

väldigt stor betydelse för de boende, därför är underhållet av stor vikt. Vi anser att 

gatorna är till för alla trafikslag och att de ska utvecklas på ett sådant sätt att detta 

säkerställs. När exploatering sker ska staden alltid överväga att arrendera ut marken i 

stället för att sälja den, även när bostadsrätter skall byggas. 

 

Ett ökat bostadsbyggande är, likt en fungerande infrastruktur och en ansvarsfull in-

vandring, några av Stockholms viktigaste frågor. Exploateringsnämnden ska tillsam-

mans med berörda parter samverka i arbetet med att utveckla planeringen för en ökad 

takt på stadens bostadsbyggande. Med en bättre samverkan mellan nämnder, bolag och 

privata aktörer skapas ett bättre klimat för en ökad takt på bostadsbyggandet. 

 



(SD):21 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Nämnden ska stimulera bostadsbyggande på framförallt mark som inte är exploaterad, 

eller som idag inte används på ett effektivt sätt. Förtätning där stockholmarnas parker 

tas i anspråk för byggnation är inte ett lämpligt förhållningssätt för nämndens markan-

visningar. 

 

Ett av nämndens fokusområden är att se till att fler aktörer blir tilldelade markanvis-

ningar för bostäder så vi kan se ett ökat och varierat bostadsbyggande genom konkur-

rens. Ett ökat bostadsbyggande är av största betydelse om Stockholm även 

fortsättningsvis ska klara av att vara navet i svensk ekonomi. En stad som växer på 

bredden kräver ett gott samarbete med våra grannkommuner. Stockholms alla kajer är 

också möjliga för exploatering, vilket kan ge fantastiska möjligheter för boende, af-

färsverksamhet och rekreation. 

 

Stora områden i Stockholm är detaljplanelagda och kan bebyggas. Vissa av dessa 

områden är upplåtna till byggherrar, ofta representerande större och kapitalstarka bo-

lag. Dessa bolag har emellanåt intresse av att skjuta upp sina byggen eftersom större 

produktion skulle kunna sänka efterfrågan på en för bolagen lönsam försäljning av 

nyproducerade 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 investerat kapital till skillnad mot att bygga bo-

stadsrätter. 

 

Exploateringskontoret bör genom sina former för upplåtelser av tomträtter tillse att 

byggande sker inom rimlig tid efter upplåtelser och att det byggs en blandning av upp-

låtelseformer och storlek på bostäderna. För att undvika att anvisad mark inte bebyggs 

ska nämnden arbeta fram riktlinjer om viten och tidsgränser när påbörjande av bygg-

projekt ej har uppfyllts.  

 

Processen med detaljplan och slutligen färdigt bygglov kan ta upp emot tio år – en 

oacceptabelt lång tid. Det behövs således effektivare processer för en högre takt på 

bostadsbyggandet. Tomträttsavgälderna utgör en betydande inkomstkälla för staden, 

och ska därför kontinuerligt marknadsanpassas. Anpassningen måste emellertid ske 

med hänsynstagande till att alltför stora höjningar av avgifterna kan få svåra ekono-

miska konsekvenser för villaägare och bostadsrättsföreningar. 

 

Elektrifieringen går i allt snabbare takt vilket får till följd att Stockholm behöver mer 

el och en utbyggd infrastruktur för att leverera den. Eftersom både elproduktionen och 

elinfrastrukturen är eftersatt riskerar Stockholms att drabbas av en akut elbrist. Därför 

är det av vikt att nämnden snarast utarbetar en strategi för att säkerställa vårt framtida 

behov el. 

 

Att anlägga en bussterminal inne i Katarinaberget är en beslut som är svårt att förstå 

framför allt på grund av stora säkerhetsrisker men också för att det är dyrt och kom-

plicerat. Vi vill verka för att bussterminalen flyttas till en mer tillgänglig, öppen och 

säker plats där det även finns mark för en framtida utbyggnad. 

 

 Nämnden bör tillse en bättre samverkan mellan nämnder, bolag och privata 

aktörer för en ökad takt på bostadsbyggandet 
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 Nämndens huvudfokus ska ligga på att exploatera mark som inte är exploaterad 

eller på mark som inte används på ett effektivt sätt 

 

 Nämnden bör tillse att parker fredas från att exploateras 

 

 Nämnden bör tillse ett ökat bostadsbyggande i en stad som ska växa på bred-

den. Därför är det viktigt att ha ett övergripande samarbete för en framtida pla-

nering med våra grannkommuner 

 

 Nämnden bör tillse att entreprenörer som fått en markanvisning inte ska ges 

möjlighet att avvakta med att påbörja byggnationen på obestämd tid 

 

 Nämnden bör utreda upplåtelseformen hyr-köp 

 

 Nämnden bör hitta platser för uppförande av modulbostäder och platser för 

flytt av gamla modulbostäder när bygglovet löpt ut 

 

 Nämnden bör tillse effektivisera processerna så att det inte tar 10 år från start 

till slutförande 

 

 Nämnden bör tillse göra noggranna övervägande om marken ska arrenderas ut 

eller säljas när Stockholms stads mark ska exploateras 

 

 Nämnden bör i samarbete med äldrenämnden inarbeta strategier och behovs- 

och efterfrågebedömningar för icke biståndsbedömda äldrebostäder, senior-

bostäder, i den stadsövergripande boendeplanen vilka ska ligga till grund för 

efterföljande års markanvisningar 

 

 Nämnden bör tillsammans med berörda nämnder bidra till att skapa 

förutsättningar för bilpooler och laddinfrastruktur 

 

 Nämnden bör stärka kompetensen kring dagvatten och skyfallshantering och 

säkerställa att åtgärder för att hantera översvämningsrisker vidtas i planproces-

sen 

 

 Nämnden bör arbeta för att möjliggöra fler uteserveringar på vatten, och delta 

i arbetet med att levandegöra stadens kajer och vattennära platser tillsammans 

med andra berörda nämnder 

 

 Nämnden bör bistå idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

berörda stadsdels- nämnder i att upprätta en handlingsplan för fler nya offent-

liga strandbad i staden och underlätta för fler bastuflottar på stadens vatten 

 

 Nämnden bör tillsammans med stadsbyggnadsnämnden inventera lämpliga 

platser för överdäckning av befintlig trafikinfrastruktur i syfte att möjliggöra 

för fler bostäder och arbetsplatser 
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 Nämndens exploateringsprojekt bör i normalfallet bära investeringsutgifterna 

för det behov av kommunal service som uppstår som direkt konsekvens av bo-

stadsexploatering 

 

 Nämnden bör utreda möjligheten till lägre markpris i utbyte mot lägre hyres-

nivåer för studentbostäder 

 

 Nämnden bör utreda möjligheten för tredimensionell fastighetsindelning för 

lokaler i bottenvåningarna för att få överkomliga hyror för mindre verksam-

heter. 

 

 Nämnden bör säkerställa utrymmet för angelägna investeringar i hela staden 

genom försäljning av mark inom och utanför kommungränsen och att utgif-

terna prövas i projekten 

 

 Nämnden bör verka för en effektiv stadsutveckling genom en samlad produkt-

ionsplanering och effektiva processer för kortande av genomförandeprocessen 

 

 Nämnden bör säkerställa en hållbar bostadsförsörjning genom en hög bostads-

byggnadstakt genom konjunkturcykler, planera bostäder för de grupper som 

kommunen har ett särskilt ansvar för och genom att tillskapa fler bostäder med 

rimliga boende- kostnader 

 

 Nämnden bör kvalitetsgranska energiåtgången av nybyggnation i staden 

 

 Nämnden bör fortsätta arbetet med att göra Kristineberg till ett idrottscenter 

genom att bygga nya idrottshallar, rusta upp läktare och löparbana samt utreda 

placeringen av en ny 11-mannaplan inom området 

 

 Nämnden bör främja en blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i 

hela staden där målet för nyproduktion är att det ska råda en balans mellan 

olika upplåtelseformer och arbeta för fler alternativa boendeformer så som 

ägarlägenheter, kooperativ hyresrätt, co-living, byggemenskaper och kollektiv-

hus 

 

 Nämnden bör upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i sta-

den och underlätta för fler bastuflottar på stadens vatten 

 

 Nämnden bör utveckla småbåtslivet genom att skapa förutsättningar för fler 

småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar 

 

 Nämnden bör ta fram underlag för beslut gällande kalkylering i tidiga skeden 

för att säkerställa att beslut fattas på rättvisande grunder så att budget kan hållas 

 

 Nämnden bör främja innovationer och affärsmodeller för att producera boen-

den med lägre boendekostnader i syfte att nå grupper med svag ställning på 

bostadsmarknaden 
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 Nämnden bör inarbeta strategier för behovs- och efterfrågebedömningar för 

icke biståndsbedömda äldrebostäder, seniorbostäder, vilka ska ligga till grund 

för efterföljande års markanvisningar 

 

 Nämnden bör verka för att på ett tidigt stadium planera för näringsliv, sam-

hällsservice, boenden för personer med funktionsnedsättning, senior- och 

äldreboenden, idrott, kultur och föreningsliv i hela staden 

 

 Nämnden bör pröva friköp vid byggande av garage under mark inom ramen 

för försäljningspolicyn 

 

 Nämnden bör planera för en citynära bad- och poolanläggning 

 

 Nämnden bör planlägga Gubbängsfältet för att bygga en ny stadsdel 

 

 Nämnden bör utreda förutsättningarna för att bebygga Katarinavägen södra 

sida 

 

 Nämnden bör utreda hur området Snösätra kan bebyggas via byggemenskaper 

 

 Nämnden bör göra det möjligt att arrendera ut marken istället för att sälja den 

när bostadsrätter ska byggas  

 

 Nämnden bör sälja av icke strategiskt bestånd för en långsiktigt hållbar eko-

nomi 

 

 Nämnden bör verka för att markanvisningar kan möjliggöras för aktörer som 

erbjuder nya boendeformer som hyrköp/köpoption 

 

 Nämnden bör premiera upplåtelse med tomträtt före markförsäljning, för en 

god långsiktig ekonomi 

 

 Nämnden bör verka för nya bostadsformer i tomställda fastigheter, för lägre 

kostnad och ökat utbud 

 

 Nämnden bör skapa fler trygga och vackra stadsparker i samband med explo-

atering och förtätning 

 

 Nämnden bör samplanera idrottslokaler med annan verksamhet, gärna med 

andra kommuner 

 

 Nämnden bör verka i samverkan med andra förvaltningar för en renovering av 

Liljeholmsbadet 

 

 Nämnden bör i hög utsträckning ta fram detaljplaner innan markanvisningar 

görs 

 

 Nämnden bör skapa områden med markanvisningar för mindre byggherrar och 

byggemenskaper 
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 Nämnden bör bevara äldre och enkla fastigheter som kan vara lämpliga för kul-

tur och nöjesliv 

 

 Nämnden bör gynna innovationskraft och nya affärsmodeller genom att främja 

konkurrensen mellan byggaktörer 

 

 Nämnden bör fortsätta arbetet med livscykelanalyser i byggprocessen och ut-

reda kravnivå för byggmaterials klimatpåverkan 

 

 Nämnden bör verka för  uppförandet av nytt kraftvärmeverk i Lövsta 

 

 Nämnden bör utarbeta en strategi för att säkerställa stadens framtida elförsörj-

ning 

 

 Nämnden bör flytta bussterminalen i Katarinaberget till en mer ändamålsenlig 

plats 

 

 

 Nämnden bör även verka för förverkligande av följande stadsbyggnads-

projekt: 

 

 Planera ett klassiskt badhus, Nya Strömbadet, placerat vid Riddarholmen 

 

 Planera blandad stadsdel i kvartersform på Gubbängsfältet 

 

 Planera en småskalig bebyggelse med utvidgad parkmark längs Katarinavä-

gens södra sida. 

 

 Göra en överdäckning av Sergels Torg med bevarande av Plattan som offentligt 

inomhustorg 

 

 Utse en ny plats för Nobel Center på en mer inbjudande och tillgänglig plats 

än vid Slussen 

 

 Bygga modulbostäder för studenter på parkeringen framför Frescati 

 

 Bygga ett äldreboende i klassisk stil vid Skanstull intill Clarion hotell 

 

 Uppdatera och försköna Östermalmstorg 

 

 Skapa en småskalig stadsplan för byggemenskaper på Snösätra upplagsområde 

 

 Utreda ett områdesanpassat och klassiskt förslag till bostäder på S:t Eriksom-

rådet 

 

 Utred möjligheten till överdäckning av Centralbron 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Explo-

ateringsnämnden godkänns. 
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Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens förvaltningsbyggnader, 

kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och mark-

områden för idrott, bad och motion. Lokalkostnaderna för stadens egna verksamheter 

ska hållas nere med en effektiv fastighetsförvaltning, låga administrationskostnader 

och en effektiv förvaltning. Nämnden ska bedriva en aktiv fastighetsförvaltning och 

därmed sälja av och köpa in fastighet efter för att anpassning efter stadens behov. 

 

 

Fastighetsnämnden ska ansvara för: 

 

 Att tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt för stadens 

egna verksamheter, men i vissa fall även för externa hyresgäster 

 

 Planera för en effektiv användning av lokalresurser inom nämndens bestånd 

utifrån verksamheternas behov 

 

 Planering för en effektiv användning av nämndens lokaler med utgångspunkt 

från invånarnas intressen och behov utifrån ett långsiktigt perspektiv 

 

 En aktiv fastighetsförvaltning och kontinuerlig översyn av lokalbeståndet i en-

lighet med stadens fastighets- och lokalpolicy 

 

 Hantering av ärenden om tvångsförvaltning, samordnas av AB Svenska 

Bostäder 

 

 Svara för stadens hyresförhandlingar för andrahandsuthyrning av bostäder där 

det idag saknas förhandlingsordning 

 

 Samordna hyresbildningen för de bostadslägenheter som hyrs ut i andra hand 

där bakomliggande hyresförhandlingsordning saknas 

 

 

Fastighetsnämnden har ett stort och eftersatt underhåll av de fastigheter nämnden är 

satt att förvalta, framför allt sim- och idrottshallar. Vanskötseln har pågått i flera de-

cennier, vilket har fått till följd att vissa fastigheter måste rivas samt att summan för 

uppskjutet underhåll som uppgår till ett 10-tal miljarder. Nämnden förvaltar också fas-

tigheter där hyresnivåerna är så lågt satta att de inte ens täcker drift och underhålls-

kostnader, något som inte ska vara möjligt om nämnden hade skött sitt uppdrag. En 

översyn bör därför snarast komma tillstånd så att alla lokaler har hyresnivåer som 

minst täcker drifts- och underhållskostnader. 

 

De byggnader, områden och anläggningar som ingår i Fastighetsnämndens ansvars-

område ska vara väl underhållna och ligga i framkant vad det gäller tekniska installat-

ioner. Särskilt viktigt är det att anläggningar för idrott, bad och motion hålls i gott 

skick, så att de kan nyttjas maximalt av stadens invånare.  

 

Särskild hänsyn vård och omsorg ska visas de kulturbyggnader som ingår i stadens 

förvaltning. Kulturbyggnader som säljs av ska villkoras med vite om att byggnaden 
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ska förvaltas och underhållas på ett sådant sätt att dess fortlevnad och autenticitet sä-

kerställs. 

 

Inom sitt verksamhetsområde ska fastighetsnämnden även förvalta stadens fastigheter 

som är belägna utanför stadens gränser 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, vilka enligt lag eller annan författning 

ankommer på staden inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska även ansöka 

om särskild förvaltning enligt bostadsförvaltningslagen i de fall miljö- och hälso-

skyddsnämnden 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.  

 

Nämndens förvaltning skall ha inriktning på energieffektivisering och satsa på utveckl-

ingsprojekt på klimatområdet. 

 

Stockholms stad är en vacker stad, fylld av historiska byggnader som lockar hundra-

tusentals besökare varje år. En av fastighetsnämndens viktigaste uppgifter är att värna 

och förvalta våra kulturhistoriska byggnader. Härvid är det viktigt att föra en dialog 

med Kulturnämnden. 

 

Nämnden ska ta fram ett särskilt kulturminnesprogram vars syfte ska vara att vårda 

våra gamla fastigheter. Tillsammans med andra aktörer ska en handlingsplan utarbetas 

så att kulturminnesprogrammets syfte får bästa möjliga utfall. Målsättningen är att sta-

dens kulturminnesvård ska hålla en hög kvalité och nödvändiga medel ska anslås för 

denna verksamhet. I Sverigedemokraternas budget för 2022 avsätts resurser för ut-

vecklingen av kulturminnesvårdprogrammet. 

 

Upplåtelse av torgplatser, tillsyn av torghandel samt stöd för tillförseln av färskvaror 

och andra livsförnödenheter till staden och stödja handeln med sådana förnödenheter 

ingår också i nämndens uppgifter. 

 

Fastighetsnämnden ska även avge förslag rörande de avgifter inom nämndens verk-

samhetsområde till beslut i kommunfullmäktige samt besluta om andra taxor och av-

gifter och utfärda ordningsföreskrifter för de under nämnden lydande anläggningarna. 

 

 

 Nämnden bör att tillsammans med idrottsnämnden och stadens idrottsför-

eningar tillse att stadens idrottsanläggningar ges generösa öppettider under 

skolornas lov med tillgång till ledare och tränare för de sporter som är aktuella 

på respektive anläggning 

 

 Nämnden bör inventera och planlägga för underhåll av stadens sim- och id-

rottshallar för att uppnå ett bestånd i bästa skick för stadens invånare 
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 Nämnden bör förebygga otrygghet och brottslighet genom att tillse att miljön i 

och omkring alla nämndens fastigheter är välskött 

 

 Nämnden bör säkerställa att det inte finns outhyrda lokaler i fastighets-

beståndet för att minimera risken för att gå miste om hyresintäkter, motverka 

ödslighet och därför öka tryggheten 

 

 Nämnden bör arbeta för att tillgängliggöra publika lokaler för personer med 

funktionsvariationer 

 

 Nämnden bör på uppdrag av stadsdelsnämnderna säkerställa att behov av bo-

ende för personer med funktionsvariationer i nya bostadsrättsprojekt 

 

 Nämnden bör tillsammans med idrottsnämnden genomföra pilotprojekt med 

klubbstugor vid idrottsplatser med trygghetsproblem för att öka närvaron och 

också därför tryggheten med särskilt fokus på flickor 

 

 Nämnden bör intensifiera arbetet med att genomföra energieffektiviserande 

åtgärder i stadens ägda byggnader 

 

 Nämnden bör tillse att tillsammans med andra relevanta nämnder att anlägg-

ningar för idrott införlivas i planprocessen när nya områden ska bebyggas 

 

 Nämnden bör verka för att fler kostnadseffektiva, enklare anläggningar där ett 

flertal olika motionsaktiviteter byggs 

 

 Nämnden bör utveckla lämplig del av Gärdet för idrottsaktiviteter 

 

 Nämnden bör samarbeta med privata aktörer när nya anläggningar för idrott 

ska byggas 

 

 Nämnden bör tillse att en underhållsplan upprättas och följs upp för stadens 

fastighetsbestånd 

 

 Nämnden bör se över hyresnivåerna i de fastigheter nämnden förvaltar så att 

hyresnivåerna alltid som lägst täcker drift- och underhållskostnader  

 

 Nämnden bör förebygga otrygghet och brottslighet bland annat genom att tillse 

att miljön i och omkring alla nämndens fastigheter är välskött och att det inte 

finns outhyrda lokaler i stadens fastighetsbestånd 

 

 Nämnden bör i dialog med stadens hyresgäster säkerställer att man går igenom 

vilka trygghetsåtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten 

 

 Nämnden bör värna de kultur- och idrottsverksamheter som finns i lokaler som 

ska byggas om eller renoveras och hitta nya hyresmodeller 
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 Nämnden bör upprätta samarbete med nämnder och bolagsstyrelser för att mi-

nimera förekomsten av tomma lokaler 

 

 Nämnden bör samverka med socialnämnden och andra nämnder i arbetet med 

att förhindra uthyrning av stadens lokaler till kriminella aktörer 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 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 föra dialoger med stadens förskolor, skolor, idrottsför-

eningar och äldreboenden för att säkerställa att möjligheten till idrott och motion når 

ut till alla stockholmare oavsett ekonomi eller ålder. Möjligheterna att låna utrustning 

ska vara god som ett led i att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att utöva sin 

favoritidrott.  

 
 

 Nämnden bör sätta fokus på att bygga fler fullstora inomhushallar 

 

 Nämnden bör ges i uppdrag att utreda hur outnyttjade utrymmen, som bergrum, 

kan göras om till idrottshallar 

 

 Nämnden bör understödja idrottsföreningar i att låna ut idrottsutrustning till 

barn och ungdomar 

 

 Nämnden bör verka för att skolan uppmuntrar till mer lek och motion 

 

 Nämnden bör i samråd med andra berörda parter utveckla stadens skolgårdar 

med redskap för att uppmuntra till mer utomhuslek 

 

 Nämnden bör utöka anslagen till idrotter som utövas av flickor, då detta ofta 

nedprioriteras 

 

 Nämnden bör tillse att ett antal av stadens utvalda idrottshallar, badhus och 

anläggningar har generösa öppettider med tillgång till ledare och tränare under 

skolornas sport- höst- och jullov 

 

 Nämnden bör satsa på simkunnighet för alla skolbarn 

 

 Nämnden bör verka för att stadens simhallar ska vara kostnadsfria för personer 

över 75 år 

 

 

Ett Stockholm i rörelse 
Pandemin har slagit hårt mot våra idrottsföreningar. Den ideella idrottssektorn utgör 

en betydelsefull sfär inom det svenska samhället vid sidan av det privata näringslivet 

och den offentliga sektorn. Vi ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket 

viktig del av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regel-

bunden basis, särskilt barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska 

folkrörelse-traditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa 

utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull 

och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk. Särskilt framgångsrika id-

rottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan och bidrar på 

så sätt till den lokala tillväxten.  
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Kommunen har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som 

i smått. Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är 

centralt men också ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av stor 

betydelse. För att utveckla kommunen idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, nä-

ringsliv och idrottsföreningar. Spontanidrotten är ett viktigt inslag i våra ungdomars 

fritid och kommunen bör ha som målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som 

krävs just för spontanidrott.  

 

Stockholm saknar idag en motorkrossbana. Det fanns en välbesökt och uppskattad 

bana på Järvafältet. Staden har dock avvecklat den med löfte om att erbjuda mark på 

annan plats. Det löftet har inte infriats och vi anser att det är dags att staden infriar sitt 

löfte.  

 

Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla stockhol-

marnas fritid med meningsfulla aktiviteter. Inte minst är det viktigt att människor får 

utökade möjligheter att samlas och umgås med varandra i sammanhang som berör just 

dem. Kommunen bör därför stödja föreningslivet generellt, i synnerhet sådan verk-

samhet som är riktad till barn och ungdomar. För att öka antalet ungdomar som söker 

sig till föreningslivet är det viktigt med ett brett utbud av aktiviteter. Föreningar som 

erhåller bidrag ska garantera att verksamheten är drogfri. För att motverka fusk med 

kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller utförs och att allt 

misstänkt fusk polisanmäls. 

 

 

 Nämnden bör stödja det lokala idrotts- och föreningslivet 

 

 Nämnden bör tillse att föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri 

verksamhet 

 

 Nämnden bör tillse att allt misstänkt fusk med föreningsbidrag ska polisanmä-

las 

 

 Nämnden bör verka för att återskapa en motorkrossbana på Järvafältet 

 

 Nämnden bör tillse att befintliga idrottsanläggningar som lider av eftersatt 

underhåll snabbt åtgärdas 

 

 

Utbud och idrottshallar 
För att så många som möjligt skall kunna finna engagerande fritidsaktiviteter skall 

utbudet vara varierat och lättillgängligt och förutom att generellt uppmuntra barn, 

ungdomar och äldre till regelbunden fysisk och intellektuell aktivitet, även se till att 

funktionshindrade och socioekonomiskt utsatta grupper ges goda förutsättningar för 

att deltaga.  Breddidrotten skall värnas och erbjudas genom en mångfald av ideella och 

fristående aktörer och elitidrotten behöver ges bra förutsättningar för att kunna 

utvecklas.  

 

Stockholm har brist på stora och små inomhushallar samt ishallar med åretrunt 

kapacitet, därför vill vi bygga fler under kommande mandatperiod. Befintliga 

skolidrottshallar och skollokaler skall kartläggas för lämplighet att utanför skoltid 
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upplåtas för idrott och annan föreningsverksamhet. Det skall också skapas 

förutsättningar för att flera olika typer av idrotter kan utövas på idrotts-anläggningarna 

än det som är möjligt  idag. 

 

 

 Nämnden bör sätta fokus på att bygga fler stora och små inomhushallar samt 

ishallar med åretrunt kapacitet  

 

 Nämnden bör tillse att nya idrottsanläggningar planers med miljöhänsyn och 

minimerad energiförbrukning. Badanläggningar och ishallar kan 

samlokaliseras för att tillvarata värme/kyla som produceras vid respektive drift 

 

 Nämnden bör ges i uppdrag att utreda hur outnyttjade utrymmen, som bergrum, 

kan göras om till idrottshallar 

 

 Nämnden bör understödja idrottsföreningar i att låna ut idrottsutrustning till 

barn och ungdomar 

 

 Nämnden bör verka för att skolan uppmuntrar till mer lek och motion 

 

 Nämnden bör i samråd med andra berörda parter utveckla stadens skolgårdar 

med redskap för att uppmuntra till mer utomhuslek 

 

 Nämnden bör tillse att stadens utvalda idrottshallar, badhus och anläggningar 

har generösa öppettider med tillgång till ledare och tränare under skolornas 

sport- höst och jullov 

 

 Nämnden bör satsa på simkunnighet för alla skolbarn 

 

 Nämnden bör utreda om stadens simhallar kan vara kostnadsfria för personer 

över 75 år 

 

 

Ytor för spontanidrott 
Det skall finnas gott om tillgängliga ytor för spontanidrott och lek, vilka med fördel 

kan lokaliseras invid skolor, parker och i bostadsområden.  

 

Utegymen har blivit en mycket populär plats för allmänheten att träna på. För att öka 

användarevänligheten och minska skaderisker så är det önskvärt att redskapens 

inställningsmöjligheter förbättras.  

 

Som en konsekvens av Pandemin har stockholmarnas vistelse i naturen ökat kraftigt. 

Allt fler promenerar, cyklar  eller joggar i de befintliga träningsspåren eller på 

naturstigarna,  detta har medfört ökat slitage. För att jämna ut belastningen på 

befintliga naturspår bör fler anläggas. Cykelspår och promenadspår bör av 

säkerhetsskäl och särskiljas. 

 

 Nämnden bör undersöka om fler ytor för spontanidrott och lek invid skolor, 

parker och bostadsområden kan inrättas 
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 Nämnden bör undersöka om fler naturnära promenad och cykelspår kan 

inrättas 

 

 Nämnden bör utreda vilka möjligheter som finns att förbättra utegymens 

inställningsmöjligheter 

 

 

Utöka antalet båtplatser 

Nämnden bör leda ett framtagande av ett program för att utöka antalet båtplatser till 

det dubbla. Dels i befintliga anläggningar, dels på nya platser, lämpliga för vattenan-

knuten verksamheter och presentera en karta över möjliga utbyggnader. Idrottsnämn-

den bör leda detta arbete, i nära samarbete med stadsdelsnämnderna och stadsbygg-

nads- och exploateringskontoren. Vi föreslår en tidsgräns på ett år för denna ”möjlig-

hetskartläggning”. Därefter bör reguljär planering vidta. I denna bör staden underlätta 

väl motiverade och ej lagstridiga avsteg från strandskyddsbestämmelserna, under för-

utsättning att offentligt tillgängliga stränder liksom naturvärden kan säkras. 

  

I samverkan med berörda förvaltningar bör nämnden planera för fler idrottsplatser och 

sportanläggningar. Ett exempel på en sådan plats är Gubbängsfältet. Samplanering av 

bostäder, verksamheter och idrott ger ett bättre markutnyttjande och en tryggare och 

säkrare helhetsmiljö. Det ger också en bättre exploateringsekonomi och möjliggör 

samutnyttjande av infrastruktur.  

  

I samverkan med fastighetsnämnden bör ett omtag göras vad gäller Liljeholmsbadet 

vid Hornstull. En ordentlig utredning vad gäller det flytande badhusets tekniska status 

bör göras och renoveringsbehov och kostnad presenteras. Målet bör vara en fortsatt 

drift som ett offentligt tillgängligt badhus.  

  

  

 Nämnden bör utreda hur antalet båtplatser kan utökas i både befintliga anlägg-

ningar och på nya platser 

 

 Nämnden bör samplanera anläggningar för idrott med nya bostäder 

 

 Nämnden bör göra ett omtag för att utreda möjligheten att renovera Lilje-

holmsbadet vid Hornstull 

 

  
Ökat samarbete med stadens idrottsföreningar under skolloven 

Många barn och ungdomar reser inte bort på skolloven och har därför ett behov av 

organiserade aktiviteter. För att förbättra folkhälsan och få barn och ungdomar intres-

serade av någon sport är det ett bra tillfälle när skolan är stängd. Det ger en möjlighet 

att prova på olika sorters sporter under ledning och översyn från kunniga ledare. Det 

ger också föreningarna en chans att knyta kontakter med nya förmågor samtidigt som 

barn och ungdomar får ett meningsfullt och innehållsrikt lov. Därför vill vi i samarbete 

med stadens idrottsföreningar öppna upp stadens idrottshallar under loven.  

 
 

 Nämnden bör tillse att våra idrottsanläggningar håller öppet under skolloven 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Idrotts-

nämnden godkänns.  
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Kulturnämnden: kulturförvaltningen  
Kultur skapar en känsla av samhörighet och är en viktig byggsten för att vi ska kunna 

behålla ett solidariskt och sammanhållet samhälle. Kulturstöd ska premiera uttryck 

som syftar till att utveckla utövarens kreativitet och talang, men som också kommer 

allmänheten till godo. Kulturnämndens ska ge ekonomiskt stöd till att bejaka kultur-

projekt med fokus på svensk kultur, normer och värderingar. Nämnden ska vara re-

striktiv i stöd till projekt och föreningar som bidrar till segregation och utanförskap.  
  

  

Kulturstöd 

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, 

måleri, sång och dans. Samtidskonsten tilltalar ofta i begränsad utsträckning medbor-

garna. Sverigedemokraterna betraktar detta som ett problem eftersom att det är med-

borgarna som finansierar konsten och därför har rätt att förvänta sig någonting i gen-

gäld. Det är ingen rättighet att få sina konstnärliga projekt finansierade med skatteme-

del. Konstprojekt som genom experimentellt utförande, ideologiska undertoner eller 

liknande ambitioner gör att den endast tilltalar en liten del av allmänheten, ska i högre 

utsträckning vara självförsörjande. Sverigedemokraterna ser det som betydligt mer an-

geläget att kulturstöd utgår till konstnärer som vill odla sin kreativitet och talang för 

att kunna framställa kulturella uttryck som kommer den breda allmänheten till godo.  

 

Det är också viktigt att stödja projekt som underlättar för medborgarna 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 värderingar. Det kommer 

göra det enklare för invandrargrupper att både förstå det svenska samhället och känna 

samhörighet. En förutsättning för detta är naturligtvis 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 Stockholms stad 

också se till att skapa förutsättningarna som kan göra verklighet av ambitionerna.  

 

Varje år betalar kulturnämnden i Stockholms stadshus ut hundratusentals kronor till 

Studieförbundet Ibn Rushd, trots deras islamistiska kopplingar. Att Stockholms stads 

kulturnämnd väljer en partner som i andra sammanhang inte bara är att betrakta som 

en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige, utan även har ett in-

timt samarbete med Brödraskapets tyngsta och viktigaste medieaktör Al Jazeera, är 

uppseendeväckande och borde föranleda kraftfulla åtgärder. Istället sker motsatsen. 

Sverigedemokraterna anser att bidrag till islamistiska organisationer ska stoppas och 

att deras värderingar ska motarbetas med alla tillgängliga medel.  

 

 Nämnden bör se över kriterierna för vilka föreningar och personer som idag får 

kulturstöd 

 Nämnden bör premiera stöd till verksamheter och organisationer som fokuserar 

på svenska kulturtraditioner och breddning av kunskaperna om våra svenska 

värderingar  

 

 Nämnden bör inte bidra med skattemedel till föreningar och projekt som i grun-

den bejakar kulturer där kvinnor är underställda män 
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 Nämnden bör inte ge stöd till föreningar som exkluderar personer på grund av 

politisk åsikt, kön eller etnicitet 

 

 Nämnden bör inte ge stöd till föreningar med kopplingar till islamism som Ibn 

Rushd 

 

 Nämnden bör redovisa beviljade kulturstöd mer omfattande än vad som sker 

idag så det är tydligt kring hur och till vad kulturstödet har använts  

 

 Nämnden bör prioritera kulturprojekt där fokus ligger på svenskt kultur när 

föreningar ska tilldelas kulturstöd 

 

 Nämnden bör tillse att svensk kultur, svenska normer och värderingar ges 

större utrymme i stadens kultursatsningar 

 

 Nämnden bör tillse via en inventering och utvärdering i vilken omfattning sta-

dens uthyrda konstnärsateljéer i kulturhus används för att säkerställa att de an-

vänds till det som de är avsedda för och att en marknadsmässig hyra erläggs av 

hyrestagaren 

 

 Nämnden bör utreda möjligheterna att inrätta ett svenskt språkmuseum i Stock-

holms stad. Det svenska språkets utveckling har mycket att berätta och ett mu-

seum just om det svenska språket har goda möjligheter att bli en attraktion för 

stadens besökare. 

 

 Nämnden bör tillse att staden inför en neutral flaggpolicy 

 

 

Flaggning 

Sverigedemokraterna vill införa en neutral flaggningsordning enligt nedanstående re-

gelverk. Det innebär att inga enskilda civila föreningar, evenemang eller andra sam-

mankomster och sammanslutningar får sin flagga hissad på stadens officiella flagg-

stänger. 

 

 

Flaggning i Stockholms stad 

Staden ska ha särskilda anvisningar för Stockholms stads officiella flaggning på sta-

dens flaggstänger. 

 

Stockholms stads flaggstänger  

Stadens officiella flaggstänger finns vid Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norr-

malmstorg samt på Norrbro (sommarhalvåret). Vid Stadshuset finns stänger längs 

Hantverkargatan, på Honnörstrappan i Stadshusparken och de två större så kallade pa-

radstängerna på östra sidan av byggnaden. På Stadshusets fasad mot Hantverkargatan 

finns en fasadflagga. 

 

Så ska Stockholms stad flagga  
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Stockholms stads officiella flaggning ska ske på tre olika nivåer – full flaggning, Stads-

husflaggning och flaggning på Honnörstrappan. 

 

 

Allmänna flaggdagar 

Vid allmänna flaggdagar ska full flaggning gälla, det vill säga svenska flaggor hissas 

runt Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norrmalmstorg samt på Norrbro (som-

marhalvåret). Allmänna flaggdagar är: 

 

 1 januari, nyårsdagen (även paradstängerna) 

 

 28 januari, konungens namnsdag  
 

 12 mars, kronprinsessans namnsdag 
 

 Påskdagen 
 

 30 april, konungens födelsedag 
 

 1 maj, första maj 
 

 29 maj, veterandagen 
 

 Pingstdagen 
 

 6 juni, nationaldagen (även paradstängerna) 
 

 Midsommardagen 
 

 14 juli, kronprinsessan födelsedag 
 

 8 augusti, drottningens namnsdag 
 

 valdagen (vid valår) 
 

 24 oktober, FN-dagen 
 

 6 november, Gustav Adolfs-dagen 
 

 10 december, Nobeldagen (även paradstängerna) 
 

 23 december, drottningens födelsedag 
 

 25 december, juldagen. 

 

Nordiska nationaldagar, Europadagen och S:t Eriksfirandet 
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Vid nordiska nationaldagar, Europadagen samt i samband S:t Eriksfirandet ska flagg-

ning ske enligt Stadshusflaggning med varannan svensk och varannan annan flagga. 

Nordiska nationaldagarna, Europadagen och S:t Eriksfirandet är 

 9 maj, Europadagen (varannan EU-flagga) 

 

 17 maj, Norges nationaldag (varannan norsk flagga) 
 

 18 maj, (eller närliggande dag) S:t Erik (varannan S:t Eriksflagga) 
 

 5 juni, Danmarks grundlagsdag (varannan dansk flagga) 
 

 17 juni, Islands nationaldag (varannan isländsk flagga) 
 

 6 december, Finlands självständighetsdag (varannan finsk flagga). 

 

 

Nationella minoriteters dagar 

Vid de nationella minoriteternas dagar ska flaggning ske på Honnörstrappan med 

svensk respektive samisk, sverigefinsk, romsk och tornedalsk flagga. Den judiska mi-

noriteten saknar etablerad dag och flagga och uppmärksammas därför inte på detta sätt. 

 

Nationella minoriteternas dagar är 

 6 februari, samernas nationaldag 

 

 24 februari, Sverigefinnarnas dag 
 

 8 april, internationella romdagen 
 

 15 juli, tornedalingarnas dag 

 

Officiella besök 

Vid statsbesök ska full flaggning gälla, inklusive paradstängerna, samt på extrastänger 

utplacerade längs kortegevägen runt Slottet och på Norrbro enligt praxis. Skulle ett 

statsbesök infalla samtidigt som en nationell minoritets dag undantas Honnörstrappan. 

Vid borgmästarbesök och motsvarande kan flaggas med svensk och gästens flagga på 

Honnörstrappan. 

Särskilda händelser som berör det officiella Sverige eller Stockholms stad 

Vid särskilda händelser (till exempel tilldragelser vid Hovet) av nationellt intresse ska 

full flaggning gälla, dock ej paradstängerna. 

 

Vid händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgeflaggning (halv stång) 

ska utgångspunkten vara att flaggning begränsas till Honnörstrappan, såvida dagen 

inte sammanfaller med allmän flaggdag. Då ska samtliga flaggor halas. 
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Flaggning övriga dagar och tider 

Stadshusets fasadflagga ska hissas och halas varje dag. Vid flaggdagar hissas och halas 

svenska och andra nationsflaggor morgon och kväll enligt praxis. Övriga tider gäller 

följande: vid Hantverkargatan hänger svenska vimplar. Vid Honnörstrappan S:t Erik- 

och EU-flagga. Samtliga stänger på Norrmalmstorg, Gustav Adolfs Torg samt Norr-

bro, har svenska vimplar. 

 

 

Stadens bibliotek 

Biblioteken ska inte enbart tillhandahålla böcker för läsning och lån. De skall även på 

ett balanserat sätt följa dagens snabba tekniska utveckling vad gäller e-böcker och 

olika internetapplikationer. Biblioteken ska även erbjuda goda utrymmen för föreläs-

ningar och seminarier för allmänheten. Bibliotekens funktion som kunskapsförmedlare 

och plats för kunskapsinhämtning är lika viktig idag som under biblioteksväsendets 

inrättande. Biblioteken är en bärande pelare i det demokratiska systemet, och därför 

får inte bibliotekens syfte och funktion slarvas bort i samtidens tillfälliga nycker och 

trender. Att bjuda in digitaliseringens verktyg och möjligheter på biblioteken är en 

självklar utveckling vid sidan av bibliotekens samlingar av böcker, tidningar och andra 

tryckta verk. Lika självklart är det samtidigt att inte tumma på bibliotekens roll i egen-

skap av fysiska rum som tysta och lugna oaser i det annars brusiga offentliga rummet. 

 

Det har under de senaste åren återkommande rapporterats om oroligheter på bibliotek 

runtom i landet. Bibliotek upplevs i vissa fall inte längre vara en trygg miljö för studier 

och inhämtning av kunskap. Många barn och ungdomar som vill lägga ner tid på att 

läsa, göra sina läxor eller som rent allmänt har ett stort intresse av att bredda sina kun-

skaper, väljer bort våra kommunala bibliotek för att miljön uppfattas som störande 

eller otrygg. Biblioteken skall vara öppna för alla som följer de ordningsregler som 

gäller och som ska syfta till att ge en lugn, tyst studiemiljö. Besökare som åsidosätter 

ordningsföreskrifter och stör andra besökare skall snarast avlägsnas. Utöver det så på-

verkar oroligheterna arbetsmiljön för de som arbetar inom biblioteksväsendet. Biblio-

tekens roll sätts ur spel av personer som inte förstår att visa vördnad för deras funktion 

utan använder biblioteken för andra syften. Det är av yttersta vikt att biblioteken är en 

trygg miljö för dem som arbetar och studerar där. Sverigedemokraterna vill därför att 

regeringen uppdrar åt berörda myndigheter, aktörer, institutioner och organisationer 

att ta fram en åtgärdsplan för hur biblioteksmiljön ska kunna tryggas som säker och 

rogivande studiemiljö, samtidigt som det ska kunna fortsätta vara ett öppet och till-

gängligt rum.  

 

 Nämnden bör tillse att biblioteken präglas av en lugn och tyst arbetsmiljö där 

störande personer ska avvisas från bibliotekets lokaler av trygghetsvakter eller 

av polis 

 

 Nämnden bör arbeta för tryggare arbetsmiljö för bibliotekarier   

 

 Nämnden bör synliggöra stadens kulturskatter som finns på våra museer, in-

stitutioner och på våra bibliotek, för allmänheten 

 

 Nämnden bör verka för att Kungliga biblioteket marknadsförs som en besöks-

attraktion 
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Digitalisering 

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Det har synliggjort såväl risker 

som möjligheter. Digitaliseringen skapar nya möjligheter att synliggöra och levande-

göra delar av vårt kultur- och kunskapsarv. Samtidigt är stora delar av vårt samlade 

arv och källmaterial ännu inte digitaliserat, vilket riskerar såväl bevarande som till-

gänglighet och rentav framtidens forskning. Utöver exempelvis det litterära arvet krävs 

tillgång också till digitaliserade tidningar och tidskrifter, audiovisuellt material, rap-

porter och utredningar. Det bör det vara en uttalad ambition att Stockholm på sikt di-

gitaliserar merparten av sitt material för kommande generationer.  

 

 Nämnden bör tillse att våra litterära kultur- och kunskapsarv digitaliseras 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 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 som släktforskar. Arkivet har således 

ett stort värde historiskt och kulturellt.  
  

 Nämnden bör tillse att stadsarkivet vårdas och bevaras för senare generationer. 

Ömtåligt tryckt material ska hanteras varsamt och under uppsikt av personal 

 

 Nämnden bör tillse en ökad digitalisering som medför att material överförs till 

ett e-arkiv. Originalhandlingarna ska tas omhand med största försiktighet för 

att bevaras till eftervärlden 

 

 Nämnden bör tillse att Stadsarkivet med sitt stora historiska värde även fort-

sättningsvis är en kunskapsbank för alla  

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021 och inriktning för 2022 för Kultur-

nämnden: stadsarkivet godkänns. 
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Kyrkogårdsnämnden 

Kyrkogårdsnämnden ansvarar för förvaltningen av stadens egna och åt staden upp-

låtna begravningsplatser samt för frågor som rör begravningsverksamheten enligt be-

gravningslagen. Verksamheten är finansierad via begravningsavgiften. Till skillnad 

från övriga kommuner i landet, med ett undantag, finansierar Stockholms begrav-

ningsväsende sig självt, vilket ur kostnadssynpunkt varit till fördel för stockholmarna. 

Förvaltningen av nämndens fastigheter har i huvudsak överförts till Fastighetsnämn-

den och på så sätt har förvaltningsmässiga skalfördelar uppnåtts. 

 

 

Flera begravningsplatser i vår stad är av kulturhistoriskt värde och bör hanteras med 

omsorg. Det gäller särskilt världsarvet Skogskyrkogården. Den kringliggande miljön 

runt våra begravningsplatser bör underhållas och vårdas och brister i underhåll ska ses 

efter. Kyrkogårdar ska vara rofyllda platser som är väl omhändertagna. Nämnden ska 

arbeta aktivt för att säkerställa att miljö- och ordningskrav efterföljs och att grönom-

råden skyddas och bevaras.  

 

 

 Nämnden bör tillse att specifika önskemål om gravsättning eller mer kostsamma 

religiösa ceremonier bekostas privat av individens familj och anhöriga 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021 och inriktning för 2022 för Kyrko-

gårdsnämnden godkänns. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden utgör en kommunal myndighet med ansvar för den 

lokala tillsynen av lagar som rör miljö och hälsa. De viktigaste lagarna är miljöbalken 

och livsmedelslagstiftningen. Nämndens myndighetsutövning och tillsynsarbete ska 

prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa stockholmarnas hälsa och säkerhet 

samt lika och rättvisa regler för företag inom Stockholms stad. En god service och 

tillgänglighet gentemot stadens invånare och företag ska stå i fokus för verksamhets-

utvecklingen.  

 

 

 Nämnden har tillsyn enligt miljöbalken, livsmedels-, foder-, strål-, smittskydds- 

och tobakslagstiftningen samt lagen om sprängämnesprekursorer  

 

 Nämnden prövar tillstånd för vissa av de verksamheter som omfattas av nämnda 

lagstiftningar  

 

 Nämnden är ansvarig för miljö- och luftövervakning samt bullerbekämpning  

 

 Nämnden är ansvarig för planering och samordning av stadens åtgärder inom mil-

jöskydds- och naturvårdsområdet  

 

 Nämnden ska ge stöd till stadens bolagsstyrelser och nämnder i deras miljöarbete  

 

 Nämnden ska ge information om miljö- och hälsofrågor till stadens invånare och 

företag 

 

 Nämnden ska tillgängliggöra stadens naturreservat och stärka rekreativa värden i 

samarbete med föreningslivet 

 

 

Närmiljö  

Sverigedemokraterna anser det viktigt att ta hänsyn till den miljö som utgör Stock-

holm. Hänsyn till potentiella miljöeffekter vid projektplanering är en förutsättning för 

en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Stockholm är en av Europas ledande miljö-

städer och Sverigedemokraterna anser att stadens uppgift är att göra det enkelt för 

stockholmarna att göra miljösmarta och hållbara val i vardagen. Välskötta parker och 

grönområden, en fungerande kollektivtrafik och avvisning av EU-migranter som miss-

brukar allemansrätten och förstör närmiljön är alla viktiga faktorer för en miljömed-

veten stad. Stockholms stad ska fortsätta vara en ledande miljöstad genom att ständigt 

förnya och vara öppen för nya lösningar som kan bidra till en bättre närmiljö.  

 

 

 Nämnden bör ge Stockholmarna möjlighet att själva bestämma hur de vill 

transportera sig och därför tillhandahålla god infrastruktur för samtliga trafik-

slag.  

 

 Nämnden bör arbeta för en verksamhetsutövning där man inte bara förlitar sig 

på att information och kommunikation löser alla problem, utan ökar fokus på 

kontroll och beivring 
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 Nämnden bör arbeta för att kunna vidta särskilt kraftiga åtgärder för att vid de 

kontroller och tillsynsområden där efterlevnaden är dålig och ingen förbättring 

kan skönjas över tid göra punktmarkeringar och tvinga fram förbättringar med 

särskilda insatser (Se tex Hälsoskyddstillsyn på förskolor och skolor Årsrap-

port 2020 samt Tillsyn av fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar 

år 2020, MHN 210525) 

 

 Nämnden bör utreda hur införande och drift av eldrivna flygplan kan ske på 

Bromma flygplats 

 

 Nämnden bör driva på regeringen och myndigheter att utöka och tillgänglig-

göra elkapacitet för större fartyg i Stockholms hamnar 

 

 Nämnden bör tillgängliggöra stadens naturreservat och stärka rekreativa vär-

den i samarbete med föreningslivet. 

 

 Nämnden bör ta fram en strategi för ett grönskande Stockholm city  

 

 Nämnden bör utreda hur sophanteringen kan utvecklas avseende kapacitet, 

tömning och minskad överbeläggning 

 

 Nämnden bör ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att utreda infö-

rande av nya grönytor i tätbebyggda områden samt bättre nyttjande av idag 

outnyttjade grönytor 

 

 Nämnden bör ta fram och genomföra lokala åtgärdsprogram för stadens vatten  

 

 Nämnden bör verka för god vattenkvalitet på stadens strandbad  

 

 Nämnden bör genom Kemikaliecentrum, fortsätta arbetet med minskad kemi-

kaliepåverkan  

 

 Nämnden bör säkerställa att kemikalieplanen och rekommendationen för 

konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi uppfylls i bygg- och anlägg-

ningsprojekt  

 

 Nämnden bör stärka arbetet med utomhus- och inomhusmiljön i förskolor och 

skolor i syfte att nå acceptabla bullernivåer och god luftkvalitet  

 

 Nämnden bör säkerställa samordning i arbetet med mikroplaster och andra 

plastrelaterade frågor som avfall, kemikalier och en fossilfri stad  

 

 Nämnden bör fortsätta arbetet med att mäta luftpåverkan från de fartyg som är 

i hamn i Stockholm för att minska detsamma   

 

 Nämnden bör arbeta med innovativa lösningar för gröna bullerskydd  

 

 Nämnden bör verka för höjda böter vid nedskräpning  
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 Nämnden bör arbeta för att initiera åtgärder för att utsläppen från trafiken mins-

kar genom teknikutveckling såsom elektrifiering av transportsektorn och ut-

byggd kollektivtrafik  

 

 Nämnden bör ta fram en bullerstrategi omfattande samtliga bullerskapande käl-

lor i Stockholm samt hur deras akustiska miljöpåverkan kan minskas 

 

 Nämnden bör fortsätta utvecklingsarbetet och testverksamheten för att ställa 

om entreprenadfordon till eldrift  

 

 Nämnden bör stärka samverkan med regionen på klimatområdet med fokus på 

utvecklingen av kollektivtrafik, bebyggelseplanering, infrastruktur för elektri-

fiering samt arbeta för att stärka regionens attraktionskraft genom forskning 

och innovation  
 

 

 

Effektivisering och uppföljning av verksamhet och projekt 

Att bedriva ett ständigt effektiviseringsarbete bör vara självklart för att säkerställa att 

skattekronorna används med respekt. Det är lätt att starta projekt och samverkan och 

nya sidoaktiviteter, men desto svårare att stänga ned sådana som visat sig inte uppfylla 

sina syften effektivt, eller som spelat ut sin roll. Dessutom måste all verksamhet mätas 

och följas upp på ett tydligt sätt för att man alls skall kunna göra dylika bedömningar 

om vad som skall göras och när aktiviteter och projekt skall avslutas.   

 

 Nämnden bör arbeta för att samtliga projekt och aktiviteter tydligt redovisar 

uppföljbara mål på vad nytta som förväntas skapas och en tydlig kostnadsbild 

som kan jämföras med nyttan 

 

 Nämnden bör arbeta för att samtliga projekt och verksamheter följs upp regel-

bundet som förutsättning för att de skall fortlöpa 

 

 Nämnden bör arbeta för att redovisning av verksamheten även skall redovisa 

historiska resultat relativt de då satta målen, så att det blir tydligt hur verksam-

heten har gått tidigare, inte bara måla upp målen för framtiden som till exempel 

i Kommunfullmäktiges indikatorer i denna budget. 

 

 Nämnden bör arbeta för att ständigt minska mängden kostsamma projekt, sam-

verkansaktiviteter och sidoverksamheter utanför förvaltningens grundansvar 

och ständigt iaktta vaksamhet mot att starta nya sådana.  

 

 Nämnden bör arbeta för att de mål och indikatorer som väljs som uppföljnings-

bas speglar vad som skall uppnås. Exempelvis är det inte helt klart att KFs mål 

på att använda skattemedel effektivt (3.2) bäst följs upp med indikatorer på 

”Bra arbetsgivare” och ”Aktivt medskapande”. 

 

 Nämnden bör se över målen i verksamheten att arbeta för att Stockholm skall 

bli klimatneutralt att bättre spegla verkligheten, och på ett tydligt sätt lyfta fram 

konkreta aktiviteter som förväntas göra dessa mål (som tex målet på utsläpp på 

1,5 ton CO2 per invånare  2023) är realistiska. 
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 Nämnden bör förtydliga resultaten från uppföljningen av miljözon klass 2 för 

lätta fordon på Hornsgatan så det blir tydligt hur lite faktisk effekt detta kost-

samma experiment har haft på miljön relativt den stora olägenheten för Stock-

holms invånare – och hur sådana ogenomtänkta experiment riskerar att urholka 

medborgarnas efterlevnad av regler och förordningar som faktiskt är viktiga 

(Ref. Utvärdering av miljözon klass 2 för lätta fordon på Hornsgatan) 

 

 Nämnden bör i projekt och verksamheter som syftar till ökad klimatnytta an-

vända bättre och mer genomtänkta sätt att mäta och bedöma klimatnyttan; och 

sedan även väga projektnyttan mot de totala kostnaderna (Se tex Sverigedemo-

kraternas FTB, MHN 210908, ärende 10 ”Samverkansöverenskommelse om 

kommunal energi och klimatrådgivning”) 

 

 Nämnden bör genomgående överväga och tydligt beskriva hur projekt och för-

studier som är tänkta att i framtiden involvera även privat sektor ämnar att få 

näringslivet involverat – och hur näringslivet ställer sig till initiativet i nuläget 

(Se tex Sverigedemokraternas SU, MHN 210908, ärende 18 Remiss av Trafik-

kontorets handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten”) 

 

 Nämnden bör följa upp och analysera behovet av diverse informerande och 

rådgivande funktioner inom förvaltningen, och huruvida inte deras funktion 

bättre borde hanteras av privata kommersiella aktörer – om det alls finns ett 

reellt behov (Se tex SU från Sverigedemokraterna i MHN 2021-04-27, ärende 

19 ”Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms 

stad och regionalt 2020) 

 

 Nämnden bör arbeta för att redovisa utförda kontroller och tillsynsärenden i 

mer detalj så att läsaren kan förstå vad insatser som gjorts i relation till resul-

taten och slutsatserna (Se tex Sverigedemokraternas Skrivelse MHN 2021-06-

15, ärende 12 ”Tillsynsrapporter Energianläggningar 2020” samt Skrivelse 

samma MHN, ärende 13 ”Tillsyn av tryckerier och fotografiska verksamheter” 

mfl) 

 

 Nämnden bör utveckla stadens arbete med klimatkompensation  

 

 Nämnden bör öka sitt digitaliseringsarbete för att effektivisera och utveckla 

processer  

 

 Nämnden bör utveckla arbetet med bergvärme med värmespridningsberäk-

ningar 

 

Livsmedelstillsyn och myndighetsutövning 

Stockholms stads livsmedelstillsyn är ett uppdrag som skyddar invånarna från under-

måliga och i vissa fall rentav farliga livsmedel. Detta, kombinerat med myndighetsut-

övningen, är vad som skapar en tillförlitlig regelföljning inom olika områden som kan 

komma att påverka stockholmarna. Livsmedel som odlas och framställs i närområdet 

bör premieras vid upphandling. Produkterna ska uppfylla krav på god djuromsorg och 

vara framställda på ett etiskt försvarbart sätt. Kött från djur som avblodats utan 

bedövning ska inte förekomma inom kommunens verksamheter. 



(SD):48 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

 

 

 Nämnden bör verka för ökad övervaknings- och kontrollverksamhet för restau-

ranger och andra som hanterar livsmedel  

 

 Nämnden bör prioritera närproducerade livsmedel vid offentliga upphand-

lingar 

 

 Nämnden bör prioritera och utveckla myndighetsutövning och tillsynsarbete i 

syfte att säkerställa stockholmarnas hälsa och säkerhet samt bidra till stadens 

övergripande arbete om att förbättra stadens näringslivsklimat genom bland 

annat lika och rättvisa regler för företag inom Stockholms stad  

 

 Nämnden bör verka för att motverka den svarta ekonomin och organiserad 

brottslighet vid tillståndsgivning och tillsyn  

 

 Nämnden bör arbeta för att uppnå målen för bostadsförsörjningen där en håll-

bar och hög genomförandetakt är särskilt prioriterat  

 

 Nämnden bör tillse att nämnder och bolagsstyrelser för en tydlig och strategisk 

stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor  

 

 Nämnden bör stödja berörda nämnder och bolagsstyrelser i det fortsätta arbetet 

med LCA i byggprocessen och utreda kravnivå för byggmaterials klimatpåver-

kan  

 

 Nämnden bör utveckla arbetet med livsmedelsupphandlingar, i synnerhet vad 

gäller kraven på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i livsmedels-

produktionen, motsvarande svensk lagstiftning  

 

 Nämnden bör ta fram mätmetoder för att mäta miljö- och klimatpåverkan från 

måltider som serveras inom stadens verksamheter och reducera matsvinnet  

 

 Nämnden bör verka för att en båtbottentvätt inrättas med en privat aktör senast 

2021  

 

 Nämnden bör kartlägga förekomsten av lokaler och bostäder med direktver-

kande el för uppvärmning för att kunna föreslå annat alternativ  

 

 Nämnden bör växla upp arbetet med att öka insamlingen av matavfall hos re-

stauranger, butiker och storhushåll för att bidra till en ökad biogasproduktion  

 

 Nämnden bör utöka livsmedelskontrollerna genom fler riktade ”fuskprojekt” 

mot misstänkta aktörer 

 

 Nämnden bör arbeta för att stötta organisationer som tar tillvara överbliven mat 

och gör den tillgänglig för den ökade mängden behövande i Stockholm 
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 Nämnden bör verka för att Årsta Partihallar snarast läggs ned och att även 

andra nav för livsmedelshantering tvingas verka på ett sätt och i ett område där 

kontroll och beivran kan ske effektivt  
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Miljö- 

och Hälsoskyddsnämnden godkänns. 
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Servicenämnden 
Stockholms stad ska vara en stad som erbjuder stockholmarna en hög servicenivå. 

Staden ska även kännas trygg och välkomnande. Servicenämnden ska ha en nära dia-

log med Kommunstyrelsen så att uppföljning av aktuella projekt inom stadens verk-

samheter kontinuerligt genomförs. Fokus ska ligga på möjligheterna till kostnadsef-

fektiviseringar inom Stockholms stads ansvarsområden, vilka i sin tur ska grundas i 

sociala och ekologiska tankesätt. 

 

 

 Nämnden bör verka för en miljö och service som inbjuder företag att etablera 

sig i Stockholm 

 

 Nämnden bör verka för en större insyn kring stadens upphandlingar och en 

bättre uppföljning av genomförda upphandlingar 

 

 Kontaktcenter Stockholm är bra,  men tjänsterna som erbjuds bör utvecklas och 

erbjudas till alla 

 

 Nämnden bör verka för att hitta områden i den kommunala verksamheten där 

det administrativa arbetet kan förenklas och göras mer kostnadseffektiva för 

Stockholms skattebetalare 

 

 Nämnden bör även se över annan kommunal verksamhet 

 

 Nämnden ska vid behov vara stadens bolag och andra nämnder behjälplig 

 

 Verksamheten och ersättningen för nämndens tjänster ska grundas i en själv-

kostnadsprincip 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021 och inriktning för 2022 för Ser-

vicenämnden godkänns. 
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Socialnämnden  
Socialnämndens uppdrag och övergripande målsättning ska grundas i respekt för den 

enskilde medborgaren och målsättningen är trygghet och hög livskvalitet för alla sta-

dens invånare. Detta innefattar stöd och service till stockholmare i särskilt behov av 

hjälp. Varje individs önskemål ska tas i beaktande inför beslut om aktuella insatser.  

  

 

 Barn och ungdomsfrågor 

 

 Försörjningsstöd 
 

 Vålds- och hedersrelaterade insatser 

 

 Missbruksproblematik 
 

 Drog- och brottsförebyggande arbete 
 

 Tillstånd för alkoholutskänkning 
 

 Skyddade boenden 
 

 Samordning av verksamheter inom stadsdelsnämnderna 

  

  

Trygghet 

Att kunna känna sig säker i sitt eget hem och bostadsområde är varje invånares rättig-

het. Tyvärr har den upplevda och faktiska otryggheten ökat drastiskt i Stockholm de 

senaste åren. Skjutningar på öppen gata och sprängningar av bostadshus har varit åter-

kommande inslag i vår stadsmiljö. Kriminella ska aldrig tillåtas styra hederliga med-

borgares vardag. Därför behöver Stockholm handlingskraftiga åtgärder.  

  

Sverigedemokraternas vision är ett Stockholm som präglas av sammanhållning, trygg-

het och gemenskap.   

 

 

 Nämnden bör ges i uppdrag att utveckla det förebyggande arbetet i att säkra 

tryggheten för äldre och andra särskilt utsatta grupper 

 

 Nämnden bör ta initiativ  för att bistå kvinnojourer både praktiskt och ekono-

miskt  
 

 Nämnden bör verka för att det ekonomiska stödet till brottsofferjouren för-

stärks 

 

 Nämnden bör tillse att satsningarna på kommunalt finansierade trygghetsvak-

ter ökar för att stärka bevakningen på platser som upplevs som utsatta och 

otrygga 
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 Nämnden bör utreda hur man kan bistå brottsoffer som utdömts skadestånd för 

att minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från 

gärningsmannen 
 

 Nämnden bör verka för ett välfungerande samarbete mellan socialtjänst, skola 

och polis för att tidigt kunna fånga upp riskpersoner och förebygga kriminalitet 
 

 Nämnden bör tillse att rvodesmodellen för nattvandrande vuxna ska ses över 

för att uppmuntra till ökad vuxennärvaro utomhus kvälls- och nattetid 

 

  

Invandring och bosättning 

Invandringen till Stockholms stad har under de senaste åren skapat stora hål i kommu-

nens ekonomi. Kraven på anpassning har varit näst intill obefintliga vilket skapat om-

fattande problem med utanförskap, vilket i sin tur bidragit till otrygghet och ökad kri-

minalitet. Under 2020 har invandringen minskat till följd av pandemin. Därför sänker 

majoriteten anslagen till invandringen, men för att säkra stadens ekonomi och invånar-

nas trygghet behöver det bli en permanent lösning. Sverigedemokraterna vill därför 

pröva bosättningslagen i förhållande till det grundlagsskyddade kommunala självbe-

stämmandet för att även fortsättningsvis kraftigt minska invandringen till Stockholm.   

 

 

 Nämnden bör tillse att när en asylsökande fått uppehållstillstånd anvisas de till 

den kommun som ska ansvara för mottagandet. Sedan 2016 är kommunerna 

ålagda att ta emot en viss volym nyanlända som varierar utifrån de årliga för-

utsättningarna. Möjligheten ska därför utredas från kommunens sida om att 

driva pilotärenden för att pröva bosättningslagen i förhållande till det grund-

lagsskyddade kommunala självbestämmandet 

 

 Nämnden bör tillse att den som anvisats till Stockholms stad under etablerings-

tiden i första hand i kommunens regi placeras i boenden i andra kommuner. 

Om det ej är möjligt och det gäller myndiga personer utan barn bör boenden 

ordnas i tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utöver det ordinarie bostads-

beståndet. I tredje hand bör nyanlända som anvisats till kommunen erbjudas 

tillfälliga bostadskontrakt under etableringstiden, vilka som mest kan sträcka 

sig över två år 
 

 Nämnden bör tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på 

nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning och bestrida kom-

munplaceringar 
 

 Nämnden bör tillse att den nyanlände som inte deltar i integrationsåtgärder och 

anpassar sig till det svenska samhället, ska få stödet från kommunen indraget 

 

 Nämnden bör möjliggöra integration men ansvaret och plikten att integrera sig 

faller naturligt på den nyanlände 
 

 Nämnden bör tillse att försörjningsstöd och andra förmåner för personer som 

vistas illegalt i Stockholms stad upphör. Undantag ska dock göras gällande 

akutsjukvård och hjälp med hemresa 
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 Nämnden bör utreda generösa förutsättningar för återvandring ska initieras och 

kunskaper om befintligt återvandringsbidrag ska spridas 
 

 Nämnden bör tillse att samtliga områden i staden som på sikt riskerar att få en 

förvärrad situation med kriminalitet och utanförskap anmäls som undantag i 

EBO-lagstiftningen 
 

 Nämnden bör främja assimilering till det svenska samhället för att uppnå social 

hållbarhet 

  

  

Individ- och familjeomsorg  
Den som är i behov av samhällets stöd har rätt att vänta sig hjälp och vård av hög 

standard i vår stad. Omsorgen ska vara meningsfull och präglas av värdighet till mot-

tagaren. 

 

 

 Välutbildade medarbetare är garantin för en kvalitativ omsorg. Därför bör 

nämnden verka för att de som arbetar inom omsorgen erhåller lämplig utbild-

ning och i övrigt är personligt och kompetensmässigt lämplig där respekt, in-

tegritet, bemötande och omtanke är ett krav.  
 

 Nämnden bör tillse att alla medborgare känner sig respekterade för sina livsval 

och den som behöver kommunens råd och bistånd ska få det. Stockholms stads 

socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den 

enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom so-

cialtjänsten 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 

att första kontakten tas. 
 

 Nämnden bör begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning inom 

dessa verksamheter syfte att skapa en trygg omsorg  
 

 Nämnden bör ställa krav på goda språkkunskaper i svenska hos omsorgsperso-

nal 

 

 Nämnden bör tillse att stödet till personer som utsatts för våld i en nära relation 

utvecklas 

 

 Nämnden bör utreda möjligheten att upprätta kategoriboenden med husdjurs-

profil i kommunen 
 

 Nämnden bör tillse att utöka möjligheten för omsorgspersonal att delta i ge-

mensamma måltider tillsammans med boende  
 

 Nämnden bör inta ett djurperspektiv i de fall man har att göra med brukare som 

har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika avlivning 
 

 Nämnden bör utöka antalet LSS- och SoL-bostäder. 
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 Nämnden bör säkerställa att de som vill och kan bo i egen bostad tilldelas det 

stöd brukaren är berättigad till. En boendestödjare kan hjälpa till med det. Må-

let är att brukaren ska klara sig mer självständigt  
 

 Nämnden bör, i de fall brukaren önskar bo på ett gruppboende, tillse att  möj-

ligheten finns och att det ska inte spela någon roll vilken stadsdel man bor i.  

 

 Nämnden bör tillse att alla gruppboenden håller samma kvalitet och erbjuder 

fritidsaktiviteter 
 

 Nämnden bör tillse att brukarundersökningar regelbundet utförs samt följas 

upp och utvecklas.  
 

 Nämnden bör ta fram riktlinjer som varje stadsdel ska följa för att säkerställa 

jämlikhet mellan de olika stadsdelarna 
 

 Nämnden bör verka för utökat stöd till volontärbyrån som ger stöd för äldre 

 

 

Funktionsrätt 

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla. Alla medborgare ska, så långt det är 

möjligt, ges samma möjlighet till delaktighet och samma tillgång till utbildning, arbete 

och fritidsaktiviteter, oavsett ålder och funktionalitet. Stockholm ska vara en trygg och 

tillgänglig stad där det är enkelt och smidigt att ta sig fram. 

 

 

 Nämnden bör verka för att ständigt förbättra framkomligheten personer med 

funktionsvariationer 

 

 Nämnden bör tillse att personer med funktionsvariationer ska erbjudas olika 

boendeformer 
 

 Nämnden bör tillse att personer med funktionsvariation, så långt det är möjligt, 

erbjuds samma möjligheter till arbete som andra medborgare. I fall där en 

funktionsvariation hindrar möjligheten till ett arbete på den öppna arbetsmark-

naden ska staden erbjuda en meningsfull och aktiv daglig verksamhet 
 

 Nämnden bör tillse att  berörda förvaltningar ska ges i uppdrag att ta fram en 

plan för hur ambitionsnivån kan höjas när det kommer till samordningen av 

tillgänglighetsarbetet i kommunen. Särskilt fokus ska ligga på att samråda med 

berörda organisationer, föreningar och personer 
 

 Nämnden bör verka för att ett kontinuerligt arbete bedrivs för att tillse att sta-

dens LSS-boenden ligger i framkant när det kommer till utvecklingen av tek-

niska hjälpmedel som kan bidra till ett ökat deltagande av de boende i olika 

typer av arbetsuppgifter 
 

 Nämnden bör tillse att badplatser och friluftsanläggningar ska vara tillgänglig-

hetsanpassade 
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Barn med funktionsvariation  

I Stockholm ska alla barn få växa upp på lika villkor och med samma möjligheter. Vi 

vill att Stockholms stad ska kunna erbjuda fritidsaktiviteter och sommarsysselsättning 

för alla. 

 

 

 Nämnden bör tillse att samtliga skolor ska utbilda elever om funktionsvariation 

för att öka kunskap och förståelse om våra olikheter. I de skolor där det finns 

specialklasser är det extra viktigt att elevernas kunskap om funktionsvariation 

stärks 
 

 Nämnden bör tillse att familjer som har barn med funktionsvariation ska få rätt 

hjälp och stöd av staden, i form av anhörigstöd, för att underlätta vardagen. 

Syftet med anhörigstödet ska vara att underlätta för familjen att ha en bra livs-

situation samt till kunskap om sina och den anhöriges rättigheter 

  

  

Hemlöshet  

Hemlösa invånare ska få hjälp och stöd att förändra sin situation. Vi ser att denna grupp 

trängts undan när andra grupper gör anspråk på stadens resurser. Socialförvaltningen 

ska ta ett större ansvar när det kommer till att hjälpa hemlösa och de insatser som 

erbjuds ska ständigt ses över så att Stockholm alltid ligger i framkant.  

  

 Nämnden bör erbjuda stöd och hjälp till personer som riskerar att hamna i hemlöshet 

 

 Nämnden bör tillse att det finns försökslägenheter tillgängliga som kan förmedlas 

vid behov 
 

 Nämnden bör tillse att härbärgen riktar sina resurser till att endast hjälpa legalt vist-

andes. All verksamhet som syftar till att möjliggöra att vistas illegalt i Stockholm ska 

begränsas i så stor utsträckning som möjligt 
 

 Nämnden bör tillse att rutinerna för hur påverkade personer hanteras vid uppsökande 

av akutboenden ses över för att förhindra att någon faller utanför systemet 
 

 Nämnden bör ges i uppdrag att se över hur man kan förbättra tryggheten för kvinnliga 

hemlösa vid stadens akutboenden 
 

 Nämnden bör tillse att uppsökarverksamheten granskas halvårsvis och utvecklas vid 

behov 

 

 Nämnden bör tillse att kategoriboenden med husdjursprofil införs för att inte exklu-

dera medborgare på grund av deras privata val 
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Missbruksproblematik  

Snabb och kompetent hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och återföra den drab-

bade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den drab-

bade och dennes anhöriga.  

  

 Nämnden bör tillse att  missbrukare ges behandling på behandlingshem 
 

 Många missbrukare har så kallad dubbeldiagnos, vilket betyder att personen 

både har ett missbruk och någon form av psykisk problematik. Därför bör 

nämnden tillse att behandling av missbruk alltid följas upp med hjälp och stöd 

av psykisk problematik så att ingen faller mellan stolarna  
 

 Nämnden bör erbjuda stöd till personer med missbruksproblematik och till per-

soner med risk att falla in i missbruksproblematik 

 

  

Ekonomiskt bistånd  
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 

asylansökan, eller på annat sätt vistas illegalt i Stockholm, utvisas.   

  

 För medborgare som har hamnat utanför arbetsmarknaden ska det självfallet finnas 

hjälp att få. Nämnden bör dock tillse att ekonomiskt bistånd ska alltid vara tillfälligt 

om man bedöms som kapabel att arbeta 
 

 Nämnden bör tillse att den som inte närvarar eller deltar på arbetsförberedande in-

satser eller liknande får minskat ekonomiskt bistånd 
 

 Nämnden bör verka för att koppla försörjningsstödet till krav samt att på ett effek-

tivt sätt stötta individen att nå egenförsörjning 

 

  

Våldsbejakande extremism  
Att skattemedel idag kommer terrorister till gagn i form av försörjningsstöd, vuxenut-

bildning och bostäder är oacceptabelt. Sverigedemokraterna kan aldrig acceptera att 

övriga politiker inte ser allvaret i dessa fruktansvärda brott. Sverigedemokraterna anser 

att kommunen ska göra allt som står i dess makt för att förhindra och fördöma 

terrorism. Det innebär att vi ska utreda varje möjlighet och hitta lämpligt lagrum för 

att Stockholms skattebetalare ska slippa finansiera terrorism.   

 

 Nämnden bör säkerställa att tillräckligt skydd finns för att undvika terrorhandlingar 

 

 Nämnden bör utöka sina kontroller för att säkerställa att stöd inte betalas ut till 

organisationer eller föreningar som på något sätt stödjer extremism   
 

 Nämnden bör säkerställa att stöd som har betalats ut på falska grunder återkrävs 

och polisanmälas 
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 Nämnden bör utarbeta direktiv i syfte att neka personer som deltagit i, eller på annat 

sätt stöttat extremism, försörjningsstöd och andra skattefinansierade insatser 

 

  

Brottsförebyggande arbete 

Våldet har ökat och gängkriminaliteten har blivit grövre. Det har även medfört regel-

rätta avrättningar på öppen gata. Stockholms stad behöver utveckla det preventiva ar-

betet för unga så att de inte lockas in i kriminalitet.  

 

Brottsbekämpning är dock inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de 

åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av ansvarsfull migrationspolitik, 

skärpta lagar samt fler poliser med ökade befogenheter. I väntan på en regering som 

inser detta vill vi på kommunal nivå dock göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brotts-

ligheten. I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom 

samverkan med polisen, det lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet 

mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden bör bevakas genom 

nattvandrare, väktare och trygghetskameror. All personal som arbetar med barn och 

unga ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. 

  

Kommunala fritidsgårdar framhålls ofta som en förebyggande åtgärd mot kriminalitet. 

Men faktum är att Stockholmspolisen vittnar om hur fritidsgårdar används för drog-

handel och rekrytering av kriminella. De menar också att kriminella personer erhåller 

anställningar på fritidsgårdarna. Dessa uppgifter pekar mot allt annat än trygga och 

säkra miljöer för stadens ungdomar. Sverigedemokraterna föreslår därför att en utred-

ning av de kommunala fritidsgårdarna görs likt den som utfördes på 1970-talet. Denna 

ska kartlägga om ungdomar som vistas på stadens fritidsgårdar i högre andel är krimi-

nella än andra ungdomar eller inte. Den ska även granska huruvida personal på fritids-

gårdarna förekommer i belastningsregistret eller inte. Syftet med en sådan utredning 

är att följa upp om fritidsgårdar verkligen kan anses förebygga att unga dras in i kri-

minalitet. 

  

Den interna avhopparverksamhet som staden som enda kommun i hela Stockholms län 

bedriver har visat sig vara både kostsam och extremt ineffektiv. Verksamheten bör 

därför avvecklas och de som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig ska hänvisas 

till polisens befintliga avhopparverksamhet. 

 

  

 Nämnden bör i ett led för att förbättra Stockholms stad arbete på området ut-

värdera det preventiva arbetet  

 

 Nämnden bör tillse att stadens kommunala avhopparverksamhet ska avvecklas 

på sikt  
 

 Nämnden bör tillse att en utredning ska tillsättas för att granska huruvida sta-

dens fritidsgårdar kan anses förebygga att unga dras in i kriminalitet 
 

 Nämnden bör tillse att all personal som arbetar med barn och unga inom sta-

dens verksamheter ska uppvisa utdrag från belastningsregistret 
 

 Nämnden bör tillse att arbetet mot droger och missbruk stärks 
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 Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande in-

komstkälla för den organiserade brottsligheten. Nämnden bör därför ta sitt till-

synsansvar på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan ansvariga 

myndigheter 
 

 Nämnden bör tillse att särskilt otrygga och brottsutsatta områden bevakas ge-

nom kameraövervakning och trygghetsvakter 
 

 Nämnden bör bedriva ett aktivt arbete för att motverka förekomsten av klank-

riminalitet, etnisk betingad brottslighet, radikal islamism, politisk extremism, 

samt hedersrelaterad brottslighet 

 

 

Våld och hot i nära relationer  

Stockholms stad ska erbjuda stöd till alla personer som drabbas av våld eller hot i nära 

relationer och skyddat boende ska finnas tillgängligt. Det preventiva arbetet ska börja 

redan från ung ålder och ska baseras på forskning. Personer som arbetar med barn och 

unga ska utbildas och vidareutbildas för att lättare kunna upptäcka barn som visar ett 

avvikande beteende som kan vara tecken på att något är fel.  

 

 

 Nämnden bör tillse att barnperspektivet alltid tillämpas när barn är involverade. 

Barn som drabbas av, eller bevittnar, våld och hot i nära relation ska snarast möjligt 

få hjälp och stöd 
 

 Det finns fall där man kan behöva skyddat boende i en annan kommun. Nämnden 

bör därför samarbeta med andra kommuner för att säkerställa att skyddade boenden 

finns tillgängliga för de som behöver det 
 

 Nämnden bör tillse att särskilda stödjourer för hedersrelaterat våld och förtryck 

finns. Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck ska också ges möj-

lighet till skyddat boende 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Socia-

nämnden godkänns. 
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Stadsbyggnadsnämnden  

Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, 

bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Nämnden ska verka för att förvalta 

och utveckla en hållbar och tillgänglig stad för alla med hjälp av dessa verktyg.  

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt och vara en levande och socialt hållbar 

stad. Alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, na-

tur, kultur, idrottsytor, skolor och förskolor. Stadsutvecklingen ska ske utifrån kunskap och 

omsorg om befintliga värden samt med respekt för Stockholms särart. Staden ska utvecklas i 

dialog med de boende för ökad attraktivitet och trygghet i hela Stockholm. 

 

Stadsbyggnadsnämnden ska ansvara för:  

 

 Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö, infrastruktur och skola 

 Detaljplanering, planprocesser, bygglov, bygganmälan och namngivning  

 Stadens fristående mätnings- och kartläggningsverksamhet  

 Bygglovsgivning  

 Beslut om bostadsanpassning  

 Inrättande och upphävande av naturreservat  

 Stadsmätning inom Stockholms stad  

 Handläggning av ärenden om otillgänglig miljö efter anmälan från allmänheten  

 

Bostad 

Tillgången på bostäder har en avgörande betydelse för Stockholms tillväxt och för att stock-

holmarna ska kunna känna tillförsikt inför framtiden. Bristen på bostäder gör det svårt att 

rekrytera spetskompetens, vilket i sin tur resulterar i att företagen 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. Några åtgärder som kan vidtas är tekniskt orienterade 

som snabbare hantering, andra är enklare regler för bygglov.  

Med en akut bostadsbrist är också stadsbilden under förändring, och det är uppenbart att 

Stockholms stad står inför stora utmaningar. Staden måste verka för att bygga mer utan att 

värdefulla kulturella värden åsidosätts. Nybyggnationer ska ske i harmoni med sin omgivning. 

Nya bostadsområden ska prioriteras före förtätning av befintlig bebyggelse i innerstaden. Pla-

neringens syfte skall vara en trygg, levande och sammanhållen stad.  

Stadsplaneringen skall ske i samråd med bland annat Trafiknämnden och Regionens tra-

fiknämnd eftersom ny bebyggelse förutsätter samordning med kollektiva färdmedel av olika 

slag. En annan viktig partner är Exploateringsnämnden.  

Då bostadsbristen är akut i Stockholms stad ska staden säga nej till mottagandet av ny- anlända 

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 kommer till användning istället för att ordna akuta 
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boendelösningar i Stockholms stad eller att ge förtur till lediga lägenheter. Modulbostäder 

som redan är byggda och planerade ska gå till stadens unga och studenter.  

 Nämnden bör verka för att fler bostäder byggs i Stockholms city där kontor 

idag dominerar för ett mer levande city  

 

 Nämnden bör underlätta för ungdomar och studenter att få en första bostad ge-

nom att bygga modulhus  

 

 

 Nämnden bör säga nej till att staden ska ta emot fler nyanlända 

 

Byggnation  
Förutom staden innanför tullarna är Stockholm glest bebyggt Staden blir då icke sam- 

manhållen, och sättet som det är byggt på ger glesbefolkade enklaver. Allt det som känne- 

tecknar en stad, saknas i de flesta närområdena, därför ska nya stadsdelar uppföras i stället för 

att förtäta innerstaden Nämnden ska i samråd med berörda parter ta fram förslag på områden 

där nya stadsdelar kan växa fram, områden där det finns goda möjligheter till sammankoppling 

med befintlig bebyggelse och infrastruktur.  

Huvudinriktningen i nybyggnationen måste därför vara en utvidgning av staden i form av nya 

bostadskvarter. Verksamheter i bottenvåningarna, parker, torg, skolor och arbetsplatser i nära 

anslutning ska ge de nya bostadsområdena bra förutsättningar för att bli trivsamma och le-

vande. Det ska inte finnas stora luckor med obebyggd eller glest bebyggd mark, undantaget 

parker, i området som utgör staden. Många människor på ett begränsat område möjliggör eta-

blering av handel och service men också att kollektivtrafiken får ett underlag av resenärer och 

därför kan byggas ut.  

För att nya områden som ska bebyggas inte ska utvecklas till sovenklaver dit ingen annan än 

de som bor där vistas har det ställts krav från stadens sida på att lokaler ska finnas i bot-

tenvåningarna i nya byggnader. Tyvärr kan det vara svårt att hyra ut dessa lokaler i nya 

områden som ligger utanför innerstaden, varför intresset från byggbolagen minskar i och med 

marginalerna minskar i projekt där hyran som går att ta ut för lokalerna är liten eller obefintlig. 

För att ändå tillse att förutsättningarna finns för en god service och incitament för etablering 

av företag i de nya lokalerna kan tredimensionell fastighetsbildning vara en lösning. Bot-

tenvåningarna i de nya byggnaderna ägs och förvaltas då av staden initialt. I takt med att det 

nya bostadsområdet utvecklas kan lokalerna i ett senare skede säljas, vilket blir en god affär 

för staden på sikt.  

I Sverigedemokraterna Stockholm byggs inga stora byggnader helt i trä.  

 

En sammanhållen och integrerad stad 

Förutom staden innanför tullarna är Stockholm glest bebyggt. Efterkrigstidens bebyggelse är 

i hög grad uppdelad i områden för olika funktioner - bostad, kontor, handel, tillverkning, etc. 

Många stadsdelar är åtskilda från varandra med skogs- och naturområden eller med kraftiga 

och samtidigt livsnödvändiga trafikleder. Det gör att staden inte blir sammanhållen och att 

många stadsdelar fungerar som glest befolkade och isolerade enklaver. Detta förstärker ten-

densen till utanförskap och social segregation. Istället för en stad där alla sorters medborgare 
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möts och umgås riskerar det byggda mönstret att skapa olika områden för olika sociala grup-

per. Den mångfald, förändring, variation och det blomstrande folkliv som finns i den gamla 

kvartersstaden saknas i de flesta av stadens närområden. Samtidigt är innerstaden den mest 

attraktiva och därmed dyraste delen av Stockholm. Det förstärker tendensen till social upp-

delning. 

Nya stadsdelar ska därför uppföras med den äldre stadsstrukturen som förebild. Nämnden ska 

i samråd med berörda parter och särskilt exploateringskontoret styra stadsutvecklingen mot 

att bygga nya stadsdelar med den klassiska staden som förebild. Möjligheterna är stora att 

koppla samman dagens bostadsområden med varandra, där det ofta redan finns väl fungerande 

infrastruktur.  

Den klassiska innerstaden, förstaden och trädgårdsstaden planerades med hjälp av detaljlösa 

men tydliga stadsplaner. Dessa reglerade i huvudsak byggbar mark och var gator, torg och 

parker skulle ligga. Planerna gjordes för stora markområden i ett svep, men fastställde inte 

exakt hur bebyggelsen skulle utformas. Arkitektonisk utformning och användning av enskilda 

tomter liksom bygglov hanterades vid senare tillfällen. Det gav väl sammanhållna stadsdelar 

med varierat innehåll och utformning. Stadsbyggnadsnämnden ska ha som mål att upprätta 

långsiktiga och övergripande planer av typen Lindhagensplanen som formade en stor del av 

Stockholms malmar. Det ger högre förutsägbarhet och effektivitet, än att ta fram ett stort antal 

detaljplaner som riskerar att inte ge en god helhet. 

Vi vill utvidga staden med ny kvartersbebyggelse. Verksamheter i bottenvåningar, stadspar-

ker, torg, skolor och arbetsplatser i nära anslutning ger förutsättningar för att göra dagens 

bostadsområden trivsamma, levande och trygga. Den tidiga förstadsbebyggelsen från 1900-

talets början, som i Aspudden och Midsommarkransen, är exempel på en grön och blandad 

och trivsam stadsmiljö. Det ger ofta en bättre livsmiljö att bebygga en större andel av marken 

med hus i 3-4-5 våningar än att bygga enstaka höghus omgivna av träd, buskar och parkering. 

I den sammanhållna staden ska det inte finnas stora luckor med obebyggd eller glest bebyggd 

mark mellan stadsdelarna. Däremot ska det finnas, och skapas, gott om stadsparker omgivna 

av bebyggelse. Nya parker och torg som används av boende i flera idag åtskilda stadsdelar 

kan öka sammanhållningen. Den nya kvartersbebyggelsen bör ha gott om parkmark. En sam-

manhållen stad är också viktig för demokrati och integration, för trivsel och trygghet. I nypro-

duktionen behövs starkare styrmedel och modeller för att säkra lokaler i bottenvåningar, till 

ett rimligt pris. För detta krävs en nära samverkan med exploateringskontoret. 

 

Fler bostäder på rätt plats till överkomligt pris  

Ett lågt utbud av bostäder och höga priser i både nyproduktion och i befintligt bestånd är ett 

allvarligt utvecklingshinder för huvudstaden. Bristen på lämpliga bostäder gör att unga stock-

holmare har svårt att flytta hemifrån och tvingas flytta runt med andra- eller tredjehandskon-

trakt under studietiden. Höga boendekostnader gör att många tvingas arbeta extra under stu-

dietiden. Studerande som har fått studentbostad har också svårt att bo kvar i Stockholm efter 

avslutade studier. Det innebär att företag hindras att växa, rekrytera och utveckla nya affärs-

områden. Det ger både regionen och landet i stort ett underläge på allt mer globala tillväxt-

marknader.Bristande tillgång på bostäder i mer attraktiv stadsmiljö riskerar också att försvåra 

rekrytering av spetskompetens inom forskning, utveckling och framtidsbranscher. Även väl-

utbildade unga hushåll med goda löner har svårt att finna en lämplig bostad. Det försvårar 

familjebildning och kan leda till utflyttning till andra kommuner, regioner och ibland till andra 

länder. Det underminerar Stockholms skattebas. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att 

befolkningen blir allt äldre, med ökat behov av vård, omsorg och service. På sikt riskerar det 
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också att underminera det kommunala systemet för skatteutjämning. Kommuner som är bero-

ende av ekonomiskt utjämningsbidrag från Stockholmsregionen, förlorar i slutänden också på 

en ekonomisk tillbakagång i Stockholm. Vårt ställningstagande i frågan om Bromma flygplats 

bör delvis ses i detta perspektiv. En satsning på bostäder på Bromma flygfält som inte tar 

hänsyn till näringslivets och transportsektorns behov, riskerar att drabba hela landet negativt. 

Vi ser positivt på resultaten av Stockholmsförhandlingen, med satsningar på ny tunnelbana. 

Byggsektorn har mycket att lära av branscher som exempelvis bilindustrin, där effektivisering, 

industrialisering och standardisering innebär snabbare produktion till lägre kostnader – och 

samtidigt en varierad design. Ett rationellt byggande får inte gå ut över stadens trivsel, identitet 

och särart. För att svara på de bostadssökandes önskemål om trivsel och hemkänsla måste 

produktionen mer än idag göras områdesanpassad. Det går att kombinera kostnadseffektivitet 

med arkitektonisk områdesanpassning och nytänkande.  

 

 

Bygg Stockholm på bredden 

Den akuta bostadsbristen påverkar dagens stadsbild. Trycket är högt på tillbyggnader och på-

byggnader med både bostäder i kontor i de mest attraktiva delarna av staden. Investerare, fas-

tighetsägare och även stadens förvaltningar tar ibland fram förslag till exploatering av park-

mark och rivning av äldre och kulturhistoriskt värdefull miljö. Även relativt sett yngre och 

fullt fungerande fastigheter undersöks ibland för rivning. Detta gäller främst den till ytan be-

gränsade historiska innerstaden. Motivet till dessa förslag är att attraktiviteten och därmed 

avkastningen är som högst i dessa delar. 

Trots många sekler av nytänkande idéer och radikala initiativ vad gäller stadsplaneringen, 

framstår fortfarande den klassiska innerstadsbebyggelsen som mest eftertraktansvärd. Det gäl-

ler både stadsdelarnas utformning och enskilda byggnaders arkitektur. Vad gäller egnahems-

bebyggelse och lägre exploaterade stadsdelar, framstår på ett liknande sätt det förra sekelskif-

tets trädgårdsstad och mer småskaliga miljö som överlägsen senare tiders byggande. Det ut-

trycks inte minst i skenande bostadspriser i dessa delar. 

Resultatet av denna höga efterfrågan på klassisk stadsmiljö, är att stadens mest attraktiva delar 

hotas. Det riskerar att ge överexploatering, utplånande av kulturarv och förfulande tillägg som 

inte bidrar till en förbättrad helhet. Andelen bostäder i City har tyvärr minskat under lång tid, 

bland annat på grund av hög efterfrågan på kontor. Vi är inte mot förtätningar och tillägg, men 

det viktiga kravet är att förändringar ska göras med respekt för helhetsmiljön. Huvudargu-

mentet för ett projekt kan inte vara att det krävs mer bostäder. Vårt förslag till småskalig be-

byggelse längs Katarinavägens söndersprängda bergskant är ett exempel. Här kan en blandad 

bebyggelse skapas utan att förstöra utsikten för dagens boende och utan att försämra fram-

komligheten. Det ger en tryggare och mer befolkad stadsgata, samtidigt som parkmarken och 

utsiktsplatserna från den bevarade kulturmiljön är intakt. 

Stockholm är, jämfört med många andra europeiska huvudstäder, relativt glest bebyggt. Det 

finns gott om mark, ofta i stadens egen ägo, som är lämplig för ny bebyggelse. Vi förordar 

således planering av större nya stadsdelar, med så långt möjligt blandade funktioner.  

 

Komplettera och förbättra befintliga stadsdelar 

Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med exploateringsnämnden har verktygen för att skapa 

ett större utbud av planlagd mark där nya stadsmiljöer kan byggas. I dessa frågor krävs nära 

samverkan med bland annat Stockholms trafiknämnd och Regionens trafiknämnd Tidigare 
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genomförda projekt som går i linje med detta är till exempel Hammarby Sjöstad och Horns-

bergs Strand. Vårt förslag till en sammanbindande stadsmiljö på Gubbängsfältet är ett exem-

pel på denna strategi. Här finns redan två T-banestationer med en kort avstånd emellan och 

flera busslinjer. Ny bebyggelse här ger bättre förutsättningar för dagens handel och service. 

Örbyleden kan på sikt utvecklas till en klassisk stadsgata, med något lägre hastighet och där-

med lägre buller och störningar. Eftersom marken inte är förorenad och kollektivtrafiken re-

dan finns på plats, bör inte byggkostnaderna vara lika höga som vid omvandling av äldre 

industriområden. Projektet gör det dock ekonomiskt försvarbart att gräva ned kraftledningen 

i området. 

Stadsbyggnadsnämndens inriktning bör vara att nytillskott ska ge förbättringar och förskö-

ningar av den befintliga situationen. Ett växande Stockholm går inte alltid att kombinera när-

boendes önskan om att bevara befintliga naturområden, skogar och öppna fält. I sådana fall 

förordar vi en lyssnande attityd och dialog om hur det byggda kan utformas. Ibland kan nega-

tiva synpunkter och kritik bero på den valda arkitekturen. Vi förordar därför att närboende bör 

ha stor möjlighet att ge synpunkter. 

Även kompletteringar i ytterstaden bör göras med stor hänsyn till det befintliga. Vi förordar 

en anpassning till de olika stadsdelarnas karaktär och identitet – men ser gärna tillägg som 

skapar mer trygga, levande och vackra miljöer. Allt nytt behöver inte vara en upprepning av 

det som redan är byggt. Nya byggnader längs befintliga gator, med lokaler i bottenvåning och 

med väl utformad belysning ger en mer trygg och befolkad stadsmiljö i stället för fristående 

punkthus omgivna av parkeringsplatser. Även om det kan vara bättre att i första hand bygga 

på redan så kallad ”hårdgjord mark” förutsätter bostadsbyggandet att natur- och skogsmark 

tas i anspråk. Så har städer alltid utvecklats. I sådana projekt är det viktigt att förbättra åter-

stående naturmark, med platser för rekreation, odling, lek, idrott, grillplatser, etc. I alla förtät-

ningsprojekt bör de boendes kunskap och synpunkter tas till vara. Dock bör samråd utgå ifrån 

att Stockholm behöver bygga mer, och därför mer handla om var och hur det nya kan bidra 

till en bättre helhet. Målet är en trygg, levande, vacker och väl sammanhållen stadsmiljö.  

Då bostadsbristen är akut i Stockholms stad ska staden säga nej till mottagandet av ny- anlända 

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 kommer till användning istället för att ordna akuta 

boendelösningar i Stockholms stad eller att ge förtur till lediga lägenheter. Modulbostäder 

som redan är byggda och planerade ska gå till stadens unga och studenter.  

Stockholm fungerar inte utan biltrafik, såväl för persontransporter som nyttotrafik och leve-

ranser. Planering av nya bostäder bör ske utifrån nuvarande andel av olika trafikslag, inte 

utifrån förhoppningar eller visioner om hur det kanske kommer att bli. Biltrafiken blir allt 

mindre miljöstörande, med tystare och renare motorer och bränslen.  

Många av dagens bostadsområden fungerar som socialt isolerade enklaver. Det riskerar att 

förstärka segregation och utanförskap. Gatunätet bör utvecklas för att bli mer sammanhållet 

och utan onödiga återvändsgränder, vilket även är positivt för busstrafiken. Vid förtätningar 

bör bebyggelse och gator utformas så att det skapas fler sammankopplande stadsgator med 

verksamheter i bottenvåningar. Nya bostäder bör gärna planeras så att det skapas en mer sam-

manhållen stadsmiljö, där dagens isolerade områden kopplas ihop. Det ger också bättre un-

derlag för service, handel, skolor, kultur etc. 
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 Nämnden bör göra långsiktiga och övergripande stadsplaner typ Lindhagen-

planen, som täcker stora områden och därmed håller över tid 

 Nämnden bör premiera större sammanhållna stadsplaneprojekt framför mindre 

infill vilka ibland ger alltför få bostäder i förhållande till arbetsinsatsen 

 Nämnden bör tillse att byggandet bör reparera och åtgärda den glesa och i olika 

funktioner uppdelade stad som skapats under efterkrigstiden 

 Nämnden bör utöka Stockholms kvartersbebyggelse och undvik onödiga för-

tätningar med höghus som sällan bidrar till en trevlig och mänsklig miljö. 

 Nämnden bör tillse att det byggs fler hus i måttligt antal våningar och i mindre 

skala än enstaka större höghus som inte bidrar till trivsel och trygghet 

 Nämnden bör Verka för ett ökat bostadsbyggande för att stärka näringslivets 

tillväxt, den högre utbildningens attraktivitet och Stockholms skattekraft 

 Nämnden bör underlätta ett rationellt och prisvärt byggande med bland annat 

modulhus och industriella metoder – under förutsättning att arkitekturen är om-

rådesanpassad och bidrar till stadens identitet, särart och hemkänsla 

 Nämnden bör verka för fler stadsdelar som erbjuder den gamla innerstadens 

och trädgårdsstadens attraktivitet – för att motverka överexploatering och för-

fulande tillägg i befintliga stadsdelar 

 Nämnden bör verka för att nya tillägg i alla stadsdelar förbättrar närmiljön och 

gör staden vackrare, mer sammanhållen och trygg 

 Nämnden bör komplettera befintliga bostadsområden med större sammanhäng-

ande stadsmiljöer – för att stödja lokal handel och service och förstärka kollek-

tivtrafikens underlag 

 Nämnden bör ställa tydliga krav på en viss andel bostäder vid de flesta föränd-

ringar i Stockholms city – för att skapa en levande stadsmiljö där dominansen 

av kontor ger otrygga platser 

 Nämnden bör underlätta för ungdomar och studenter att få en första bostad ge-

nom att bygga modulhus  

 Nämnden bör omvandla lämpliga trafikleder till stadsgator med måttlig trafik 

- för att öka utbudet på blandad stadsmiljö som även är attraktiv för nya kontor 

och verksamheter 
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 Nämnden bör visa varsamhet och lyhördhet i förtätningsprojekt och förbättra 

kvarvarande grön mark vid nybyggnation 

 Nämnden bör säga nej till att staden ska ta emot fler nyanlända och i stället ge 

förtur till tillfälliga bostäder åt stadens unga och studenter 

 Nämnden bör acceptera att Stockholm inte fungerar utan biltrafik, ge utrymme 

för parkering och god framkomlighet utan att biltrafiken dominerar staden  

 Nämnden bör premiera kontinuerliga gator och vägar som kopplar samman 

stadsdelar, för att undvika funktionella och sociala enklaver 

 Nämnden bör verka för att  närförorterna förtätas så att det skapas fler sam-

manhållna lokal- och stadsgator med skyddade innergårdar och upprustade par-

ker och förbättrad service  

 Nämnden bör verka för att isolerade bostadsområden byggs samman för att 

skapa tryggare gatumiljöer, bättre underlag för kollektivtrafik, närservice och 

butiker  

 

Framtida stadsutveckling 

I regionen finns över 40 000 fritidsbåtar och 260 båtklubbar anslutna till Saltsjön-Mälarens 

Båtförbund. Kötiderna till stadens egna båtplatser och allmänna bryggor är lång. Samtidigt 

behöver många kajer, bryggor, pontoner och hamnar underhållas och repareras. En utökning 

av antalet båtplatser skulle både ge kortare kötider och fler medlemmar och därmed högre 

intäkter som kan bära driftkostnader. Befintliga båtplatser kan utvidgas och nya anläggas. 

Köerna till nuvarande odlings- och kolonilotter är också lång. Flera föreningar har stängt sina 

köer eftersom omsättningen är så låg. Lokal odling gynnar sammanhållning, trygghet, glädje, 

ansvar och skapar en mer levande stadsmiljö. Stadsdelsnämnderna bör tillsammans med stads-

byggnadskontoret ta ett initiativ där boende i dagens bostadsområden bjuds in att komma med 

förslag på platser där nya odlings/kolonilotter kan anläggas. Bortglömda mellanrum, otrygga 

gångstigar, mindre fält eller lågt använda p-platser kan omvandlas till odlingsmark. En inbju-

dan om att komma in med förslag kan skickas till bostadsrättföreningar och hyresgästföre-

ningar. Staden kan bistå med att ta fram en kolonilottskö och planer och ekonomiskt regelverk. 

Genomförandet bekostas av de nya odlarna.  

 

Enligt en undersökning av Stockholms studentbostäder önskar Stockholms studenter fler och 

billigare bostäder i starka och trygga stadsmiljöer med tydlig studentprägel, mer utbyggda och 

levande campusnära bostäder. I samråd med exploateringskontoret bör en modell tas fram, 

där staden erbjuder mark till lägre tomträttsavgäld än nuvarande, i utbyte mot garanterat lägre 

hyresnivåer. 

 

Staden kan med sin planering påverka vilka företag som vill och har möjlighet att bidra till 

bostadsbyggandet. Byggemenskaper är en modell för mindre bostadsprojekt som har blivit 

allt vanligare på kontinenten. En grupp framtida boende anlitar arkitekt, byggbolag och fi-

nansinstitut för att bygga gruppens framtida bostäder. Det ger i regel lägre bostadskostnad, 

mer gemenskap, annorlunda arkitektur och möjlighet till experiment.  
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1993 avskaffades Stockholms samlade förvaltning för planering, investering och drift och un-

derhåll av stadens parker. Ansvaret för den offentliga miljön på gator, torg och i parker har 

därefter spridits ut till många olika instanser som exploaterings-, stadsbyggnads- och trafik-

kontoret, miljö- och stadsdelsförvaltningar. Det försvagar de gröna värdenas ställning när sta-

den växer. Vi vill återinföra modellen med en stadsträdgårdsmästare, för att säkra en samman-

hållen struktur och utveckling för parker och grönområden. En samlad förvaltning med eget 

mandat, ansvar och kompetens bör vara ledande i samverkan med lokala aktörer och förvalt-

ningar. 

 

Stockholms många offentligt tillgängliga stränder och kajer är en viktig del av stadens karak-

tär. Vi bör bygga vidare på denna uppskattade närhet till vatten, som i Hammarby Sjöstad, 

Hornsbergs strand och Norra Djurgårdsstaden. Staden bör verka för en mer anpassad tolkning 

av lagen om strandskydd, för att möjliggöra fler vattennära bebyggelsestråk och stadsdelar 

som Norr Mälarstrand och Strandvägen. Gör fler stränder och kajer tillgängliga, befolkade, 

trygga och ge mer plats för sjöfartsanknuten verksamhet.  

 

 Nämnden bör i samverkan med berörda förvaltningar utreda var fler båtplatser 

kan skapas 

 

 Nämnden bör i samverkan med stadsdelsförvaltningarna kartlägga lämpliga 

platser intill befintliga bostadsområden för nya odlings- och kolonilotter 

 

 

 Nämnden bör i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och exploaterings-

kontoret, ta fram en långsiktig plan för nya studentbostäder  

 

 Nämnden bör upprätta småskaliga stadsplaner lämpliga för byggemenskaper 

och små byggföretag 

 

 

 Nämnden bör återupprätta den samlade förvaltning för stadens parker och na-

turmark som avskaffades 1993 

 

Ekonomiska villkor och markpolitik 

Många kulturklassade fastigheter har berövats sina ursprungliga fasader, portar och fönster. 

Fastighetsägare som avser att renovera fasader på kulturklassade hus bör erbjudas ett kultur-

bidrag för eventuella merkostnader. Bidraget bör också kunna sökas för kulturhistoriskt klas-

sade byggnader som i nuläget hotas av rivning, i samband med nyproduktion eller ombygg-

nad. Alltför stor del av Stockholms kulturhistoria har utplånats. På sikt bör diskuteras om 

nyproducerade byggnader, som är väl synliga i stadsbilden och inte uppskattas av en stor del 

av allmänheten, bör kunna förskönas på ett liknande sätt. Småskalig näringsverksamhet bidrar 

till en stadsdels hemkänsla, trivsel och trygghet och kan också höja värdet på kringliggande 

bostäder.  

 

På ett liknande sätt kan staden avtala om reducerat markpris eller tomträttsavgäld i produktion 

av studentbostäder. Detta kan villkoras genom bindande avtal om lägre hyresnivåer. Höga 

markpriser är en av de avgörande orsakerna till höga priser i nyproduktionen. Denna modell 
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bör utarbetas i nära samarbete med exploateringskontoret. Staden ska även verka för en över-

syn av dagens tillgänglighets- och utrustningskrav för studentboende. En dialog om detta bör 

inledas med Boverket. Alla studentbostäder behöver inte vara anpassade för funktionshind-

rade eller rullstolsbundna. Enkla och ytsnåla bostäder bör premieras.  

 

Under lång tid har många av stadens verksamhetsområden omvandlats till bostadsstadsdelar. 

Förutom höga kostnader för sanering riskerar detta att tränga undan stadens industriella växt-

kraft. Trots automatisering och digitalisering finns fortfarande behov av områden för produkt-

ion, distribution, service och lager. Vi vill slå vakt om Stockholms industriella infrastruktur 

och i fortsättningen hellre exploatera lågt använd naturmark i goda transportlägen. Det ger 

också lägre markkostnader. Planera även för nya verksamhetsområden, gärna i bullerutsatta 

lägen där verksamheter kan fungera som bullerskärm. Var generös i tolkningen av detaljplaner 

i verksamhetsområden, för att underlätta näringslivets utveckling. 

 

 

 Nämnden bör verka för att stärka de politiskt förtroendevaldas inflytande över 

arkitekturen 

 

 Nämnden bör presentera flera helt olika förslag till bebyggelse i viktiga och 

större projekt 

 

 

 Nämnden bör ge närboende större inflytande över utformning av förtätnings-

projekt 

 

 Nämnden bör erbjuda ett ekonomiskt bidrag för restaurering av ursprungliga 

fasader i kulturhistoriska fastigheter 

 

 

 Nämnden bör sluta avtal om lokaler i bottenvåningar i nyproduktion i samband 

med markanvisningar, för att ge rimliga hyror för småskalig verksamhet 

 

 Nämnden bör erbjuda rabatt på tomträttsavgäld eller markpris, i utbyte mot 

bindande avtal om lägre hyror för studentbostäder 

 

 

 Nämnden bör slå vakt om näringslivets behov av väl fungerande verksamhets-

områden och skapa nya platser för mindre verksamheter 

 

 Nämnden bör verka för att nybyggnation utförs i icke brännbara materiel såsom 

tegel, stål och betong för en hållbarhet över tid 

 

 

 Nämnden bör planlägga områden som ska exploateras innan markanvisning 

sker för att förkorta byggprocessen 

 

 Nämnden bör tillse att fler, framför allt mindre, aktörer får möjlighet till 

byggrätter  
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Stadsmiljö  

Stockholm är en unik skärgårdsstad med stora kulturella värden, stadens arkitektoniska profil 

vid vatten är världsunik och det är viktigt att den bevaras för kommande generationer. Stock-

holms charm och siluett lockar också hundratusentals besökare varje år vilket belyser vikten 

av att värna våra unika kulturbyggnader och kulturmiljöer. Sverigedemokraterna vill därför 

inte tillåta nybyggnationer av modernistiska och/eller höga hus i innerstaden. Att förtäta bo-

stadsområden genom att bygga i parker är en politik som Sverigedemokraterna tar avstånd 

från. Belysning av några av stadens märkesbyggnader ökar både trivseln och tryggheten i sta-

den. Det finns ibland möjligheter att återuppföra eller restaurera byggnader och platser som 

lidit av föregående tids rivningsraseri. Vi välkomnar initiativ för att återuppbygga delar av 

kulturarvet.  

 

 Nämnden bör verka för att nya byggnader ska passa in i den omkringliggande 

miljön  

 

 Nämnden bör rivningslov av befintlig bebyggelse ges mycket restriktivt och 

först efter noggranna undersökningar och överväganden  

 

 

 Nämnden bör ge fler tillfälliga säsongsbaserade bygglov för en levande stad  

 

 Nämnden bör utveckla och tillgängliggöra Stockholms kajer  

 

 

 Nämnden bör verka för att några av stadens viktiga byggnader får fasadbelys-

ning för ökad trygghet och skönhet  

 

 Nämnden bör arbeta för att Stockholm utvecklas med respekt för stadens ka-

raktär och särart  

 

Bostadsförmedlingen i Stockholm  

Sverigedemokraterna anser att Stockholm stads bostadsförmedling ska vara till för stock- hol-

marna i första hand. Rätten att ställa sig i Stockholms stads bostadsförmedlings kö ska därför 

förbehållas rätten till personer folkbokförda inom Stockholms län. Lediga lägen- heter ska 

därför adekvat endast tilldelas de som är folkbokförda inom Stockholms län efter kötid.  

 

Vi ser gärna att Stockholm stads bostadsförmedling tillsammans med Stockholms fastig-

hetsägare 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 sta- dens 

många ensamhushåll är kompiskontrakt. Det innebär att flera ensamhushåll hyr en större 

lägenhet tillsammans men med egna kontrakt med hyresvärden. Sverigedemokraterna ser 

gärna att större lägenheter i både nyproduktion och i befintligt bestånd hyrs 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 visar att nuvarande styre inte tar skattebetalande medborgares akuta 

bostadsproblem på allvar. En genomlysning av stadens handläggning och ut- fall gällande 
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förtur i bostadskön ska initieras. En granskning av stadsdelsnämndernas försörjningsstödsen-

heters hyresbetalningar och utfall ska utföras i samarbete med berörda parter.  

 

 Nämnden bör verka för att Stockholms bostadsförmedling  endast tar emot 

köande som är folkbokförda i Stockholms län  

 

 Nämnden bör verka för att  fler små lägenheter förmedlas till ungdomar genom 

att de förs över till ung- domskön för unga mellan 18 och 25  

 

 

 Nämnden bör verka för att nyanlända inte ska särbehandlas som att beviljas 

förtur i bostadskön  

 

 Nämnden bör verka för att större lägenheter förmedlas till fler personer med 

egna kontrakt, sk kompiskontrakt  

 

 

 Nämnden bör utföra en genomlysning av handläggningen gällande förturer i 

bostadskön för att på sikt tillföra fler lägenheter till den ordinarie kön  

 

 Nämnden bör verka för att de kommunala bostadsbolagens vinster återinveste-

ras i upprustning och nybyggen som förmedlas via Stockholms stads bo-

stadsförmedling  

 

Utveckla vårdprogrammet för kulturbyggnader 

Sverigedemokraterna ställer sig mycket positiva till att utveckla vårdprogrammet som idag 

finns för ett tiotal av fastighetskontorets byggnader. Vårdprogrammen är styrdokument för 

underhåll och utveckling och underlätta byggnadens förvaltning. Vi vill även att vårdprogram-

met ska inkludera fler byggnader av kulturhistoriskt värde, exempelvis Tullhuset och hamn-

magasinen på Blasieholmen. Vårdprogrammen ska fungera som skydd för våra viktiga och 

uppskattade kulturbyggnader där samtliga vårdprogram bör innefatta bevarandebestämmel-

ser. Vidare anser vi att vårdprogrammen ska tas fram i samråd med Skönhetsrådet och Stads-

museet.  

 

 Nämnden Utveckla vårdprogrammet för kultubyggnader i samråd med Skön-

hetsrådet och Stadsmuseet  

 

 

Handel och distribution  

Handel och distribution av varor genomgår en dramatisk förändring. Hemkörning och uthämt-

ning av leveranser ökar kraftigt. Uthämtning av varor i butiker är en praktisk lösning, som 

delvis kan öka antalet besök i de butiker som riskerar att få ett lägre kundunderlag. Uthämt-

ningsboxar bör därför placeras inomhus, i befintliga lokaler. Det ger en säkrare hantering och 

minimerar risker för skadegörelse. Uthämtningsboxar bör i regel därför inte placeras utomhus. 

Det riskerar att förfula det offentliga rummet, försvåra framkomligheten och ta upp plats som 
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kan användas för planteringar, kiosker, parkering, uppställningsplatser för cyklar och elspark-

cyklar. Kontoret bör, i samverkan med trafikkontoret, utarbeta en policy för hantering av an-

sökningar om utplacering av utlämningsboxar. 

  

  

 Nämnden bör verka för att uthämtningsboxar placeras inomhus i lämpliga lo-

kaler 

 

Några av våra förslag till en uppgradering av Stockholms stadsplanering – Stockholm 

2.0: 

Nya Strömbadet  

Bygg ett badhus av klass som ersättning för det rivna Strömbadet. En placering vid Riddar-

holmen är lämpligare än vid Gamla stans T-bana vad gäller buller, transporter, teknik, angö-

ring, säkerhet och utsikt. En besöksmagnet på Riddarholmen kan befolka denna underutnytt-

jade men vackra del av staden.  

Gubbängsfältet  

Bygg en ny blandad stadsdel i kvartersform med klassisk arkitektur på Gubbängsfältet längs 

Örbyleden som kan omvandlas till stadsgata. 4 000 nya bostäder, idrottsytor och verksamheter 

ökar underlaget för service och handel i Gubbängen och Hökarängen. Det ger mer stad för 

pengarna än att bygga längre från City eller i industriområden eftersom marken inte behöver 

saneras och kollektivtrafiken redan finns på plats.  

Katarinavägen  

Bygg vackra hus inspirerade av kulturhistorien för kultur, verksamheter, serveringar och bo-

städer längs Katarinavägens söndersprängda bergskant och i slutet av Renstiernas gata. Da-

gens transportled kan bli en promenadgata med hänförande utsikt. Ingen får sin utsikt störd. 

Park och planteringar vid kulturhusen och CornelisWresviiks park kan bli större. 

Sergels torg  

Överdäcka Sergels torg för att skapa en trygg och händelserik mötesplats i City med utom-

husscen, sittplatser, planteringar och serveringar. Bevara nuvarande Plattan med sitt typiska 

svartvita mönster som ett offentligt inomhustorg under tak och en utvidgning av Kulturhusets 

verksamheter. 

Nobel center  

Det förfulande Nobel Center på Blasieholmen stoppades. Men en placering vid Stadsgården 

är olämpligt ur kostnads- och logistiksynpunk. En värdigare plats och med en mer unik ut-

formning, i samspel med Stockholms skönhetsvärden, bör tas fram.  

Studentbostäder i Frescati  

Studenternas egen organisation SSCO efterlyser fler billigare och campusnära studentbostä-

der. Ett första steg är vårt förslag till ca 600 modulbostäder i klassisk stil på pelare ovanpå den 

stora parkeringen framför Frescati.  

Äldreboende vid Skanstull 
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Vi föreslår ett öppet södervänt kvarter för äldreboende vid Ringvägen intill Clarion Hotell, 

med butiker och serveringar i bottenvåningen. Arkitekturen är inspirerad av Piehlska brygge-

riet i tegel som revs för att ge plats för Ringens centrum i slutet av Götgatan. 

Klassisk utformning av Östermalmstorg 

Östermalmstorg bör utrustas med paviljonger i glas och gjutjärn för handel och serveringar. 

Ett innehållsrikt torg med lekplats, planteringar, vattenkonst, gott om sittplatser och belysning 

kan skapa en trygg och vacker mötesplats för alla. 

Byggemenskaper i Snösätra 

Staden bör erbjuda tomter för byggemenskaper, där grupper av framtida boende i egen regi 

kan uppföra småskaliga bostäder på Snösätras industriområde intill Rågsved. Ett experiment 

för ekologiskt boende och gemenskap i vacker naturmiljö är bättre än att återställa till park. 

Överdäckning av Centralbron 

En nedgrävning av Centralbron är tekniskt och ekonomiskt helt orealistisk. Istället bör en 

överdäckning av trafikleden och möjligen även järnvägspåren utredas. Det skulle ge ett långt 

grönt promenadstråk fån Tegelbacken till Slussen, en motsvarighet till High Line i New York. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Stadsbygg-

nadsnämnden godkänns. 
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Trafiknämnden 

En välutvecklande transportinfrastruktur är en viktig beståndsdel för Stockholms framtida 

tillväxt. Avgörande för Stockholms invånare är i flertalet fall tillgången till bostäder samt 

goda kommunikationer mellan bostad och arbete. Stockholm blir mindre attraktivt att etablera 

sig i för företag och bostadsbyggandet hålls tillbaka om vi inte kan erbjuda kommunikationer 

som håller en hög servicenivå.  

 

 

 

 Nämnden bör se över den förda parkeringsstrategin 

 

 Nämnden bör utveckla cykelnätverket med kringliggande kommuner 

 

 Nämnden bör verka för fler underjordiska parkeringshus 

 

 Nämnden bör verka för att Östlig förbindelse återinförs i Sverigeförhandlingen 

 

 Nämnden bör underlätta etablering för biluthyrningsföretag 

 

 Nämnden bör verka för att fordon på två hjul ska få parkera gratis 

 

 Nämnden bör arbeta för en förenklad process i tillstånd- och tillsynsprocesser 

för att erbjuda en sammanhållen och förenklad myndighetsutövning 

 

 

Samordning med Region Stockholm 

Många trafikfrågor faller under Region Stockholms huvudmannaskap. Ett nära samarbete med 

Region Stockholm är därför nödvändigt för ett växande och transportvänligt Stockholm. Den 

växande trängseln inom kollektivtrafiken är ett resultat av en kraftig befolkningsökning i 

stockholmsregionen. En ökad turtäthet inom kollektivtrafiken är en början för att få bukt på 

de växande problemen och Sverigedemokraterna är positiva till en utbyggd tunnelbana. Att 

god framkomlighet råder för såväl stadens invånare som besökare har stor betydelse och en 

stad som växer är det av vikt att underlätta för människor att transportera sig så miljöeffektivt 

som möjligt genom att erbjuda olika sorters transporter. Sverigedemokraterna ser fördelar med 

en fullbordad ringled runt Stockholm och är därför positiva till att en Östlig förbindelse byggs. 

Stockholm är en stad på vatten därigenom har vi goda förutsättningar för trafik på vattnen 

genom att utveckla och utöka kollektivtrafiken med båt. 

 

 

 Nämnden bör ha en god dialog med bussföretagarna om att ta bort hinder som 

idag saktar ner trafiken och bidrar till köer 

 

 Nämnden bör arbeta för en omställning av vinterväghållsunderhållet till sand 

istället för grus. Idag förekommer det att gruset skadar rulltrapporna vilket or-

sakar stora underhållskostnader 

 Nämnden bör delta i ett tidigt skede i samtliga exploateringsprojekt som berör 

platser med större flöden av gång-, cykel-, kollektiv- eller biltrafik för att sä-

kerställa god framkomlighet för alla trafikslag 
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 Nämnden bör verka för att skapa urbana stråk där bostäder, arbetsplatser och 

verksamheter kan integreras med kapacitetsstark kollektivtrafik 

 

 Nämnden bör verka för att utsläppen från trafiken minskar genom teknikut-

veckling, såsom elektrifiering av transportsektorn, samt utbyggd kollektivtra-

fik och minskad biltrafik 

 

 Nämnden bör verka för att tunnelbanan ska byggas ut i största möjliga grad. 

En ringlinje bör utredas för att avlasta city och förbättra tvärförbindelserna  

 

 Nämnden bör verka för att utveckla och utöka kollektivtrafiken med båt 
 

 

Säkerhet 

Stadens samlade infrastruktur ska vårdas och prioritera en hög säkerhetsnivå, inte minst med 

tanke på det växande terrorhotet. Denna prioritering sker bland annat genom att trafiknämnden 

verkar för att fler trygghetshinder placeras ut i staden. Trygghetshinder som är höj- och sänk-

bara ska monteras på våra folktätaste gånggator, vilket möjliggör för fordon med behörighet 

att ta sig fram. 

 

 

 Nämnden bör satsa på trygghetshinder i det offentliga rummet 

 

 Nämnden bör ge hög prioritet för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter i 

synnerhet vid skolor, förskolor, gång- och cykelstråk samt vid gatuarbeten 

 

 Nämnden bör genomföra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 

med utgångspunkt från lokala lägesbilder som bättre ljus och underhåll på plat-

ser som upplevs som otrygga 

 

 Nämnden bör utveckla torg- handelsverksamheten så att torgen upplevs som 

trivsamma, städade och trygga vistelsemiljöer 
 

 Nämnden bör prioritera lokala åtgärder som förbättrad belysning, fler park-

möbler, stora avfallskorgar, förebyggande av nedskräpning, klotter och skade-

görelse 

 

 

Cyklismen i Stockholm 

Cyklister är ett allt vanligare inslag i stadsmiljön när allt fler ser att det är ett tidseffektivt sätt 

att resa på. Att fler invånare använder cykel som transportmedel är bra ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv. Utvecklingen är positiv men innebär också utmaningar då utrymmet på våra 

vägar är begränsat. Ett ökat cyklande ställer också högre krav på stadens cykelbanor, krav som 

bra vägunderlag och hög säkerhet. För att kunna bejaka det ökande cyklandet på ett positivt 

sätt så måste staden arbeta för ett bredare pendlingsnät i Stockholms stad som i sin tur sam-

mankopplas med våra kringliggande kommuner. Det har förekommit brister i samordningen 

med kranskommuner kring utbyggnaden av cykelnätverket. Det kan handla om cykelbanor 

som utmynnar i en trottoar vid kommungränsen eller delar av en cykelväg som är dåligt un-

derhållen vissa tidsperioder under året. 
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 Nämnden bör prioritera säkerheten på och omkring stadens cykelbanor för alla 

trafikanters säkerhet 

 

 Nämnden bör ha större samordning mellan kommuner kring pendlingsnätet för 

cyklister 

 

 

Parkering 

Parkeringsmöjligheter är en ofrånkomlig del i stadsmiljön och Stockholms stad bör aktivt 

verka för att bygga fler underjordiska parkeringshus. Den nya parkeringsstrategin har slagit 

hårt på många stockholmares ekonomi. Inte minst har de nya reglerna och avgifterna för bo-

endeparkering påverkat många stockholmares vardag negativt. Vårt mål är att parkeringsreg-

lerna återgår till hur det var innan den senaste förändringen. För fordon på två hjul ska parke-

ringen vara avgiftsfri.  

 

 

 Nämnden bör verka för att framkomligheten och säkerheten för gångtrafikanter 

prioriteras på våra gågator 

 

 Nämnden bör tillse att  parkeringsavgifterna återgår till tidigare taxor  

 

 Nämnden bör tillse att fordon på två hjul ska parkera avgiftsfritt 

 

 Nämnden bör tillse att frigöra delar av Strandvägens kaj från parkerade fordon 

och utreda hur dessa kan ersättas med snedställd parkering som tillskapas i 

närområdet för en bättre tillgänglighet 

 

 Nämnden bör tillse att fler korttidsparkeringar skapas i enlighet med parke-

ringsplanen 

 

 Nämnden bör säkerställa en långsiktig arrendering av platser för infartsparke-

ring, laddgator och andra parkeringsytor 

 

 

Miljö 

Det är viktigt att ställa om våra fordon till att bli fossilfria men att införa dyra projekt som i 

bästa fall är verkningslösa för sitt syfte eller i värsta fall försämrar miljön som miljözonen på 

Hornsgatan är inget vi ställer oss bakom. Åtgärder för miljön ska inte innebära plakatpolitik 

utan göra staden trivsammare och bättre att leva i för alla, även om man föredrar bilen framför 

cykeln. 

 

 

 Nämnden bör beakta näringslivets behov och förutsättningar vid större infra-

struktursatsningar tidig stadsutvecklingsprocess och i planering av trafikmiljön 
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 Nämnden ska säkerställa att städning och tömning av offentliga papperskorgar 

och klottersanering sker inom 24 timmar efter anmälan 

 

 Nämnden bör utreda en omformning av Brommaplansrondellen med utgångs-

punkt i den genomförda trafikutredningen och framkomlighetsstrategin 

 

 Nämnden bör genomföra en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljehol-

men från trafikled till urbant stråk 

 

 Nämnden bör verka för att utveckla Kungsträdgårdens rekreations- och vistel-

sevärden som stadspark 

 

 Nämnden bör verka för att utveckla samordningen och samarbetet med led-

ningsägare för att utveckla verksamheten med inriktning mot en effektivare 

hantering av tillstånd och minskade störningar i näten 

 

 Nämnden bör driva utvecklingsarbete och testverksamhet för att ställa om ent-

reprenadfordon till eldrift 

 

 Nämnden bör verka för att införda miljözoner tas bort 

 

 Nämnden bör öka användningen av biokol i stadens växtbäddar 

 

 Nämnden bör införa ett regelverk för parkering av transporttjänster, i synnerhet 

elsparkcyklar, utifrån ett tydligt fokus på tillgänglighet, framkomlighet och sä-

kerhet 

 

 Nämnden bör göra en konsekvensanalys av sommargågator och sommartorg 

som underlag för förbättringar, ut- eller avveckling 

 

 Nämnden bör utveckla Gustav Adolfs torg till ett sommartorg 2022 inom ra-

men för Levande Stockholm. 

 

 Nämnden bör förbättra vinterväghållningen genom att pröva förutsättningarna 

för markvärme och utöka antalet sopsaltade trottoarer och gångbanor 

 

 Nämnden bör säkerställa att kemikalieplanen och rekommendationen för 

konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi uppfylls i bygg- och anlägg-

ningsprojekt 

 

 Nämnden bör verka för att mer medel tillförs för en utökad och systematisk 

uppföljning av entreprenadavtal för vinterväghållning och barmarksrenhåll-

ning i syfte att säkerställa att staden erhåller den kvalitet som beställts 

 

 Nämnden bör utveckla den interna kontrollen genom avtalsuppföljning, kost-

nadskontroll och projektkalkyler 

 

 Nämnden bör öka framkomligheten för alla trafikslag genom ovanmarksdetek-

tering 
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 Nämnden bör tillgängliggöra för trafikljus och andra installationer för fiber-

dragning och datakommunikation som möjliggör montering av teknisk utrust-

ning för att utveckla tekniken 

 

 Nämnden bör utreda införande av smarta trafiksignaler och andra installationer 

med syfte att uppnå bättre trafikstyrning, minskad resursförbrukning för en ef-

fektivare verksamhet 

 

 Nämnden bör se över nivån för fönsterbidrag för att öka intresset hos berörda 

fastighetsägare att genomföra fasadåtgärder mot buller 

 

 Nämnden bör ta bort Hornsgatan som en testbädd för trafikövervakning, och 

regelefterlevnad 

 

 

Underlätta för bildelningsföretag 

Bilpooler är ett viktigt alternativ till ägandet av en egen bil. Det är viktigt att vi arbetar för en 

levande stad som erbjuder kommuninvånarna goda valmöjligheter i vardagen, det innefattar 

att invånarna även kan välja mellan olika alternativ att resa. Bildelning både ökar friheten för 

stadens invånare och är miljövänlig av flera anledningar. Dels håller bilpoolernas fordon oftast 

en hög miljöklass och dels kan man använda den storlek på bil som man faktiskt behöver för 

tillfället. Vi vill skapa bättre möjligheter för bildelningsföretag att driva hållbara och lön-

samma verksamheter i Stockholm. Vi vill ha en bredd av aktörer och uppmuntra innovativa 

idéer som ökar valmöjligheterna för stockholmarna. Det gör vi genom att se över villkoren för 

biltullar och parkering för hyrbilar.  

 

 

 Skapa bättre möjligheter för bildelningsföretag i Stockholms stad 

 

 

Bromma flygplats 

Bromma flygplats är en oerhört viktig flygplats för affärsflyget. Om Stockholm ska bibehålla 

och utveckla näringslivet som är så viktigt för hela Sveriges ekonomi är ett bevarat och ut-

vecklat Bromma en nödvändighet. Bromma har en koncentration av avgångar och ankom-

mande morgon och kväll, en koncentration som Arlanda inte kan uppfylla med föreslagen 

plan för ombyggnad. Stora städer med ambitioner har en cityflygplats. Flygplatsen lämpar sig 

också bra för att handha mindre flygplan efter att flyget elektrifierats. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Trafiknämn-

den godkänns. 
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Utbildningsnämnden  

Skolan ska se till alla elevers bästa. Varje elevs välbefinnande och rätt till en bra skolgång 

ska vara utbildningsnämndens prioriterade inriktning. Trygghet ska prägla skolgången och 

disciplinära åtgärder som att flytta bort stökiga elever från undervisningen måste vara en 

självklarhet. Studiemiljön ska vara lugn, trygg och fokusera på kunskapsinlärning som förbe-

reder eleverna för arbetslivet och vidare studier.   
  

 

 Nämnden ska rbeta för att alla elever får en trygg studiemiljö 

 

 Nämnden bör bredda dialogen mellan skolan och näringslivet 

 

 Nämnden bör utreda förberedelseskola för nyanlända 

 

 Nämnden bör verka för bättre utvecklingsmöjligheter för lärare 

 

 Nämnden bör uppmuntra friskolor som kompletterar kommunala skolor och 

bidrar till viktig konkurrens i utvecklingen av undervisningsformer 

 

 Nämnden bör inrätta en tillväxtskola för högpresterande elever 

  

Skola och utbildning 

Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, framförallt 

för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, vi vill betona den pedagogiska valfri-

heten, och menar att elever och föräldrar ska ges goda möjligheter att välja skola och skolform. 

Vad gäller friskolorna anser Sverigedemokraterna att sådana ska fungera som ett komplement 

till den kommunala skolan. Dels för att öka utbudet av undervisning och därmed elevers och 

föräldrars valfrihet, dels för att sätta press på den kommunala skolan i syfte att öka verksam-

hetens kvalitet. 

 

 

 Nämnden bör verka för att staten ska återta huvudmannaskapet för skolan 

 

 Nämnden bör verka för goda möjligheter för elever att välja skola och skol-

form 

 

 

Närhetsprincipen till förskola och skola ska värnas 

Vi är för valfrihet och därmed också negativa till lagändringar som inskränker eller påverkar 

rätten att välja skola. Vi är också förespråkare för ett system som idag, där närhetsprincipen 

gäller för barn och elever i förskola och grundskola. Politiken borde rikta in sig på att utreda 

varför vissa skolor fungerar väldigt väl medan andra inte gör det. Detta kan skilja mycket 

runtom om i staden, trots likvärdiga förutsättningar. Vi vänder oss skarpt mot den generali-

sering och förenklade bild som präglar dagens skolpolitik och som saknar all förståelse för att 

många av de problem som idag är knutna till skolan har sin grund i den havererade migrat-

ionspolitiken.  
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Vi är skeptiska till införandet av ett aktivt skolval, då vi menar att detta kan komma konflikt 

med närhetsprincipen. De barn som vill gå i skola nära hemmet ska också kunna få göra det. 

Ett aktivt skolval kan leda till att elever får gå i skolor som ligger långt bort. Vi anser även att 

det ska finnas ett samband mellan förskola och förskoleklass. Barnen ska inte behöva göra ett 

nytt val när de ska börja förskoleklass om det inte är nödvändigt. Vi är också negativa till att 

införa urvalsgrunder såsom kvotering och lottning. Det är något vi under inga omständigheter 

kan ställa oss bakom. Skolvalet ska inte styras av vare sig politiker eller byråkrater, utan av-

göras av eleverna och deras föräldrar.  

 

Vi är heller inte motståndare till att fristående skolor tillämpar kötid som urvalsgrund. Ef-

tersom vi i första hand värnar närhetsprincipen blir det ett felaktigt resonemang att hävda att 

kötid ska förbjudas för fristående skolor på grund att kommunala skolor inte får tillämpa kötid 

som huvudregel. Vi är däremot förespråkare av syskonförtur, då denna urvalsgrund underlät-

tar föräldrarnas vardagspussel. Vi säger nej till ett gemensamt och nationellt skolvalssystem 

för kommunala och fristående skolor. Det kan finnas problem med antagningsprocessen när 

en elev väljer flera olika skolor, men vi skulle hellre vilja se att systemet med samordnad 

antagning, som tillämpas i flera kommuner, utvecklas och blir praxis i Stockholms stad. 

 

 

 Nämnden bör värna närhetsprincipen i val av förskola och skola 

 

 Nämnden bör verka för syskonförtur 

 

Trygghet i skolan  

Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar om 

prioriteringar och politisk vilja. Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan 

måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Skolans roll är inte bara att 

vara kunskapsförmedlare utan till stor del också att förmedla en djupgående förståelse och 

acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det 

svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och 

religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt 

och stabilt Sverige. Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemen-

samma normer, värderingar och språk är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av 

det svenska samhället.  

 

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan. 

Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers be-

hov. På senare år har det förekommit 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. Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att slöjor inte 

hör hemma i skolan. De sexualiserar och diskriminerar flickor och är en symbol för religiös 

extremism och kvinnoförtryck. Vi vill införa jourskolor dit elever med sociala problem och 

som är i behov av hjälp hänvisas för kortare eller längre perioder. Vi vill även se en tillväxts-

skola för högpresterande elever. Detta för att kunna påverka dessa elevers beteende genom att 

ge dem rätt stöd och samtidigt ge övriga elever goda möjligheter till en trygg och lugn tillvaro 

i skolan.  
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 Nämnden bör verka flår undervisning och pedagogik tar hänsyn till varje 

elevs behov 

 

 Nämnden bör verka för att slöja ska ej tillåtas i kommunala skolor för elever 

som inte uppnått myndighetsåldern 

 

 Nämnden bör verka för att särskilt utsatta skolor ska tilldelas extra trygghets-

skapande åtgärder 

 

 Nämnden bör verka för att stökiga elever som förstör undervisningen ska pla-

ceras i jourskolor 

 

 Nämnden bör verka för att tillväxtskola ska finnas för högpresterande elever 

  

Förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar  

När man kommer som nyanländ är det svårt att omedelbart ta plats i en svensk skolklass. 

Kombinationen av brister i det svenska språket och att tempot är för högt resulterar i att ele-

vens lärande får stora brister. Resultatet av att blanda nyanlända som har stora brister i det 

svenska språket med svenska elever vid ett alltför tidigt stadie resulterar även i att skolunder-

visningen anpassas efter de nyanlända elevernas kunskapsnivå. Tempot sänks och resurskrä-

vande barn och ungdomar tar mycket lärartid från övriga barn. Svensktalande barns skolgång 

blir lidande, vilket kan få långtgående konsekvenser för dem senare i livet. Sverigedemokra-

terna menar att utrikesfödda nyanlända skolbarn bäst kommer in i skolsystemet genom förbe-

redelseklasser, där de successivt får lära sig svenska för senare kunna överflyttas till en klass 

inom den ordinarie skolan.   

  

  

 Nämnden bör verka för att nyanlända elever som ej klarar kunskapskraven 

ska gå i förberedelseklasser 

 

 Nämnden bör verka för att utbildningsnämnden ska ge i uppdrag åt utbild-

ningsförvaltningen att undersöka behovet av förberedelseklasser i Stockholms 

stad 

 

Lärarsekreterare  

Lärarna får allt mindre tid till att utföra det de är utbildade för, att vara pedagoger som utbildar 

våra barn. Det är ett oerhört slöseri med kompetens när en lärare efter en lång utbildning byter 

yrke på grund av dålig arbetsmiljö. För att stoppa lärarflykten och åter göra yrket mer attraktivt 

ska skolan ges möjlighet att anställa kringpersonal så läraren kan fokusera på sitt kärnuppdrag, 

undervisning. Två områden som tar mycket tid från lärarens kärnverksamhet är det administ-

rativa arbetet och det sociala arbete som läraren måste hantera. Det administrativa skulle 

kunna hanteras genom att lärarna ges tillgång till en lärarsekreterare.   

  

  

 Nämnden bör verka för att minska den administrativa bördan för lärare ge-

nom att anställa lärarsekreterare   
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 Nämnden bör under en prövotid anställa lärarsekreterare på en eller flera 

kommunala skolor för att senare utvärdera resultatet 

 

Elevhälsa  

Elevhälsan som innefattar skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens, finns i en varierande mängd beroende på stadsdel och skola i 

Stockholms stad. Hälsobesöken ger möjligheter att upptäcka barn och ungdomar med problem 

så att man i ett tidigt skede kan vidta åtgärder. I många skolor har elevhälsan brister. Huvud-

männen och rektorerna ska själva bestämma över de medicinska insatserna som behövs på en 

skola. Psykisk ohälsa i tidig ålder kan påverka förmågan att tillgodogöra sig högre studier, 

vilket i sin tur försvårar möjligheterna att få en bra start i livet. Den psykiska ohälsan är ett 

växande problem i samhället och en av de vanligaste orsakerna bakom långtidssjukskriv-

ningar. Forskning visar att motion förebygger psykisk ohälsa och lindrigare fall av depression, 

här är det viktigt att skolidrotten fungerar som ett komplement till elevhälsan. En kraftig för-

sämring av skolors utomhusmiljö uppmuntrar inte barn och ungdomar att vistas utomhus un-

der rasterna. För att säkerställa att alla elever får en rimlig tillgång till elevhälsan bör Stock-

holms stad garantera att en miniminivå finns att tillgå för alla elever. Ett sätt att förbättra 

hälsan är en kontinuerlig uppföljning av hälsotillståndet hos alla skolelever.   

  

 

 Nämnden bör verka för att det vid varje större skola ska finnas en skolläkare 

och en kurator tillgänglig minst en gång i veckan 

 

 Nämnden bör verka för obligatoriska hälsoundersökningar i skolan 

 

 Nämnden bör verka för att eleverna ges regelbundna kontakter med skolkura-

tor och skolpsykolog för att minska den psykiska ohälsan 

 

 Nämnden bör tillsätta en utredning om hur man kan göra skolidrotten till en 

viktigare del av barnens skolgång 

 

 Nämnden bör verka för att kunskaperna om kost och hälsa breddas bland sta-

dens skolelever 

 

 Nämnden bör verka för ökade satsningar på antimobbningsverksamheter 

 

 Nämnden bör verka för att skolgårdar ska vara öppna och inbjuda till utevis-

telse under rasterna  

 

 

Avskaffad modersmålsundervisning 

Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar för att lära sig svenska. Det kan tyckas 

vara en självklarhet men så är inte fallet. När modersmålsundervisningen utvecklades mellan 

1968 och 1977 såg Sverige helt annorlunda ut. Svenska var då det språk som var det absolut 

dominerande huvudspråket. Så är det inte idag då det finns både skolor och hela stadsdelar 

där ytterst få talar svenska. Den naturliga och vardagliga kontakten med det svenska språket 
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saknas därför i många invandrares vardag. Därför är det i många fall inte kunskaper i mo-

dersmålet som behöver stärkas utan kunskaperna i svenska.  

 

Det är verkligen på tiden att vi inser att mer pengar till detta åldriga och oerhört kostsamma 

system inte kommer att förbättra kunskaperna för elevernas i det svenska språket hur mycket 

medel vi än tillför. Att envist hålla fast vid detta icke fungerande system på grund av sig-

nalpolitik kommer att förstöra möjligheten för elever som har ett annat modersmål än 

svenska att få de goda kunskaper i svenska som de har rätt till och därmed få inkluderas för 

att vara en del av vårt samhälle. Nuvarande förd politik är direkt kontraproduktiv till det 

som är modersmålsundervisningens syfte. Så länge riksdagen inte beslutar om något annat 

ska Stockholms kommun enbart erbjuda den modersmålsundervisning som är lagstadgad. I 

stället ska resurserna läggas på att lära eleverna en god svenska. 

 

 

 Nämnden bör verka för att det svenska språket ska prioriteras och ha en sär-

ställning i skolan 

 

 Nämnden bör verka för att utöva påtryckningar på regeringen så att den skat-

tefinansierade lagstadgade modersmålsundervisningen avskaffas 

 

 Nämnden bör verka för att modersmålsundervisning även fortsättningsvis ska 

erbjudas de nationella minoritetsspråken 

 

En modern vuxenutbildning 

Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver 

dock en väl utbyggd vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande pro-

gram måste ges en reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och 

välja en väg inom högre utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap för att säkerställa att 

vi har en utbildad befolkning som motsvarar de krav och önskemål som arbetsgivarna ställer. 

Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den 

som saknar tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbild-

ningsplats. 

 

 

 Nämnden bör verka för goda utbildningsmöjligheter till vuxna 

 

 

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 därmed bli star-

kare förankrad gentemot näringslivet där eleven ges möjlighet att via delaktighet i den privata 

sektorn kunna upptäcka samhällets behov av yrken samt få möjligheten till mentorskap av 

redan yrkesverksamma. Vi vill se tydligare fokus på att matcha företagens behov på arbets-

marknaden. Skolan måste i större utsträckning forma sin undervisning efter den kompetens 

som efterfrågas på arbetsmarknaden. 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 som senare resulterar i ett riktigt 

arbete. Statusen för lärlingsutbildningar måste höjas. Lärlingsplatser ska inte i första hand som 
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idag, vara en plats för elever som saknar studiemotivation, utan ska ses som ett sätt att skaffa 

sig en bra utbildning som leder till ett arbete.   

 

  

 Nämnden bör verka för att erbjuda fler lärlingsplatser 

 

 Nämnden bör verka för att tveckla och stärka stadens samarbete mellan skola 

och näringsliv 

 

 Nämnden bör verka för god dialog med företag och arbetsmarknadsorganisat-

ioner 

  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Utbildnings-

nämnden godkänns.  
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Äldrenämnden  
Det är av stor vikt att seniorer känner trygghet i vardagen och att man har ett inflytande över 

sin egen livssituation. Våra äldres omsorg ska präglas av inflytande och lyhördhet 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 inte bara för om pensionen kommer räcka till mat 

och hyra, utan också för tryggheten i sin egen närmiljö. I samband med Corona- epidemien 

blottlades stora brister i äldreomsorgens förmågor att hantera smittspridning och akut 

närsjukvård, de äldres trygghet  behöver stärkas genom bättre integration av  hälso- och 

sjukvård  i äldreomsorgen.  

 

 Nämnden bör verka för att tillgodose äldres olika behov samt för att bygga 

broar generationer emellan 

 

 Nämnden bör tillse att våra äldre ska alltid ses som en resurs 

 

 Nämnden bör tillse att stockholms seniorer har rätt till en trygg vardag med 

hög livskvalitet  

 

 

 Nämnden bör tillse att psykisk ohälsa hos äldre ges större uppmärksamhet och 

resurser 

 

 Nämnden bör utreda möjligheterna till bättre integration av hälso- och sjukvård 

inom äldreomsorgen 

 

Trygga boendeformer  
Stockholms äldre förtjänar Sveriges bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte  

acceptera att människor är socialt isolerade eller oroas inför att bli gamla på grund av brister 

inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att 

klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för ett tryggt och 

meningsfullt liv, det behöver också utvecklas bättre möjligheter till anpassade sociala och 

fysiska aktiviter. 

Äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehovet 

ökar, ingen ska tvingas till uppbrott från husdjur, vänner eller familj. Vid värmeböljor och i 

pollensäsong drabbas de äldre oftast hårt, för att minimera dessas verkningar bör 

äldreomsorgens lokaler och bostäder vara utrustade med klimatstyrning. Sverigedemokraterna 

ser positivt på valfrihet  så länge vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. 

 Nämnden bör tillse att det på stadens äldreboenden serveras en näringsriktig 

och välsmakande mat 

 

 Nämnden bör tillse se över möjligheter till klimatstyrning i äldreomsorgens 

befintliga lokaler och bostäder, ställ som krav vid nybyggnation 

 

 

 Nämnden bör tillse att äldre som önskar bo kvar hemma får de resurser som 

krävs för att möjliggöra detta  
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 Nämnden bör tillse att biståndsbedömningen centraliseras för att få enhetlighet 

i besluten  

 

 Nämnden bör tillse att möjligheten för att få bo med sin livspartner förbättras  

 

 

 Nämnden bör möjliggöra att kombinera stadens äldre- och barnomsorg samt 

placera trygghetsboenden i närheten av förskolor, skolor eller andra 

sammanhang där barn finns    

 

Kommunikation och språkkrav  
Den statliga myndigheten IVO har pekat ut dåliga svenskkunskaper hos omsorgspersonal som 

ett riskområde för felaktigt utförd omsorg. Att personalen kan tala och förstå svenska och göra 

sig förstådd är viktigt för alla äldre men blir än mer påtagligt för de med demenssjukdomar 

eller nedsatt hörsel. Anhöriga ska känna sig trygga med att kommunikationen fungerar.  

 

 Nämnden bör i syfte att skapa en trygg omsorg begära utdrag ur 

belastningsregister vid nyanställning av personal inom sina verksamheter  

 

 Nämnden bör ställa krav på goda språkkunskaper i svenska hos personal som 

har direktkontakt  med brukare inom äldreomsorgen  

 

 

 Nämnden bör tillse att daglig meningsfull verksamhet på äldreboenden erbjuds 

personer med funktionsvariation 

 

 Nämnden bör tillse att utveckla strategiska samarbeten kring personal och 

kompetensförsörjning så att äldreomsorgen ges reella förutsättningar för att 

kunna erbjuda en trygg äldreomsorg 

 

 

 Nämnden bör dra nytta av praktiska och sociala fördelar med att kombinera 

äldreomsorg med barnomsorg, detta genom att trygghetsboenden lokaliseras i 

närheten av skolor och förskolor  

 

Valfrihet och trygghet  
I brottsförebyggande rådets rapport ”Brott mot äldre” redogörs det för att allt fler äldre råkar 

ut för stölder, rån och överfall i sina egna hem. För att säkerställa äldre människors trygghet 

ska antalet olika besökare av hemtjänstpersonalen, minimeras. Att inte veta vem som kommer 

och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre.  

Måltiden är grundläggande för att förebygga undernäring och främja tillfrisknande vid 

sjukdom. Inom äldreomsorgen ska de äldre erbjudas nylagad mat, och i likhet med 

skolbarnens mat skall de äldres måltider uppfylla grundkrav på näringsinnehåll och kvalitet. 

För att hålla nere ledtider och  upprätthålla kvalité/näringsvärde samt minska miljöpåverkan 

ska maten lagas så nära brukaren som möjligt.   
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För att säkerställa en högkvalitativ hemtjänst där brukarna har möjlighet att själv välja vem 

som kommer till dem så bör valfrihet inom hemtjänsten främjas, detta sätter focus på vikten 

av att avskaffa personalens oönskade arbetssituation med schemalagda delade turer. 

 

 Nämnden bör tillse att både personal och besökare ska hållas ner till ett 

minimum 

 

 Nämnden bör tillse att kommunala kök på skolor ska samverka med 

äldreomsorgen för att kunna erbjuda de äldre högkvalitativ mat om så är 

möjligt 

 

 

 Nämnden bör verka för att främja valfrihet inom hemtjänsten  

 

 Nämnden bör verka för att personalens schemaläggning skall ses över för att 

minimera antalet delade turer 

 

 

 Nämnden bör verka för att införa e-signering inom äldreomsorgen 

 

 Nämnden bör tillse att upprätta ett öppet och sökbart register gällande 

tillgängliga äldreboenden i staden 

 

Fallprevention  

Fallolyckor skapar stort lidande för de äldre som ofta skadas svårt. Nästan tre gånger så många 

avlider årligen på grund av fallskador jämfört med antalet omkomna i trafiken. I genomsnitt 

kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka. Statistik visar att ungefär 8 

av 10 som faller och skadar sig är personer över 65 år och kvinnor drabbas i än högre ut-

sträckning. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.  

 

Äldre ska genom kommunens fixartjänst erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips, råd och 

hjälp ges för att minimera risken för fallolyckor. Genom fixartjänsten ska man kunna få hjälp 

med enklare sysslor i hemmet, såsom byte av gardiner och annat som medför risk för 

fallskador.   

 

 Nämnden bör tillse att äldre ska ges tillgång en subventionerad fixartjänst  

 

Friskvård  

När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska 

regionen och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan. En samlad individuell ut-

vecklingsplan, SIP, är ett lagkrav och ska tas fram redan i första kontakten med den äldre även 

om denne endast behöver en lättare insats såsom ett larm. En SIP ska också upprättas i ett 

förebyggande syfte. 
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När allt fler äldre lever i ensamhet och social isolering är det viktigt att staden uppmuntrar till 

fysisk aktivitet och rörelse. Motion kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar, men har 

även en positiv inverkan på den mentala hälsan.  

 

 Nämnden bör tillse att fotvård ska erbjudas alla över 70 år med en check om 

tre tillfällen per år  

 Nämnden bör tillse att äldre över 75 år ska erbjudas fritt inträde på stadens sim- 

och badanläggningar dagtid  

 

 Nämnden bör utreda möjligheterna för att ge de äldre tillgång till ett 

subventionerat och mer varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter 

 

 

 Nämnden bör utred behovet av modern IT-teknologi för att underlätta de äldres 

kontaktmöjligheter med omvärlden 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Äldrenämnden 

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. Överförmyndar-

nämnden arbetar utifrån gällande lagstiftning. Nämnden utövar tillsyn och kontroll över för-

valtare och gode män samt även över föräldrar som sköter och förvaltar sina minderåriga 

barns tillgångar. Nämnden bör utöka kontrollen av förvaltare och gode män och tillse att de 

verkligen är lämpliga för uppdraget. Detta kan göras genom fler oanmälda kontroller. 

 

 

 Nämnden ska garantera tryggheten och rättssäkerheten för huvudmännen ge-

nom en effektiv uppföljning. Huvudmännen kan vara äldre, personer med 

funktionsvariation, minderåriga eller ensamkommande flyktingbarn som sedan 

förses med förvaltare eller god man. Genom en väl utvecklad kommunikations-

strategi kan tillgängligheten gentemot medborgarna och anhöriga förbättras 

 

 Utbildningen av gode män är viktig och nämnden bör årligen se över utbild-

ningsplanen och uppdatera den efter rådande behov. Överförmyndarnämnden 

ska även säkerställa att ärendehanteringen är väl fungerande och att inte för-

valtaren utnyttjar sin position för självändamål 

 

 Senaste tiden har missbruk uppmärksammats där gode män utnyttjar sin ställ-

ning för att gynnas sig själva ekonomiskt på den man ska hjälpas bekostnad. 

Konsekvenserna kan vara förödande för individen. Detta är ett stort problem – 

det som krävs är en bättre administrativ uppföljning. Misstanke om brott ska 

alltid polisanmälas 

 

 Individer som drabbas av gode mäns ovarsamhet eller av direkta bedrägerier 

ska ersättas ekonomiskt av Stockholms stad. Överförmyndarnämnden ska där-

för 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 viktigt är rekryteringen av lämpliga 

gode män 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2022 och inriktning för 2023 för Överförmyn-

darnämnden godkänns. 
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Central medelsreserv  
I Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktige förfogande för oförutsedda behov reserve-

ras 5,0 mnkr.  
  

I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 

813,2 mnkr främst för följande ändamål:  

  

  

 Trygghetssatsningar 

 

 Stödinsatser i spår av pandemin 

 

 Stödinsatser för hemlösa 

 

 Kompetensförsörjning 

 

 Boenden för äldre med särskilda behov 

 

 Övriga oförutsedda behov 

  

  

Vidare reserveras 786,6 mnkr i Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för 

prestationsförändringar inom förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, 

särskola, svenskundervisning för invandrare (SFI), mottagandet av kvotflyktingar, stöd och 

service till personer med funktionsvariation.  

  

I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsut-

gifter har utgifter om 450,0 mnkr reserverats för planerings- och genomförandeprojekt avse-

ende investeringar för följande ändamål:  

  

  

 Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som inte kan 

finansieras genom omprioriteringar inom nämndens investeringsplan 

 

 Nya prioriterade investeringsprojekt som inte kräver genomförandebeslut av 

kommunfullmäktige, genom att de inte är av strategisk vikt eller principiell 

karaktär 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2022 med fördelning enligt bud-

getförslaget i denna titel.   

  

Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr.  

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 813,2 mnkr.   
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Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skol-

barnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, komvux, särskola, svenskundervisning för invand-

rare (SFI), kvotflyktingmottagande samt stöd och service till personer med funktionsvariation 

reserveras 786,6 mnkr.   

Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 450,0 mnkr. 
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Skattesats 

 
 

För år 2022 föreslår Sverigedemokraterna att kommunal inkomstskatt på 17,74 per skattek-

rona. 

 

Begravningsavgiften ska uppgå till 6,5 öre per skattekrona för 2022. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunal inkomstskatt fastställs med kronor 17:74 per skattekrona för att fylla stadens ut-

taxeringsbehov för 2022. 
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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 dotterbolag eller 

underkoncerner samt två intressebolag. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dot-

terbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kom-

munfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, lö-

pande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning samt att utveckla 

styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. 

 

Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges mål 

ska nås. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för 

att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

 

Koncernen Stockholms Stadshus AB omfattar bolag inom bostadsförsörjning, infrastruktur 

såsom vattenreningsverk, fjärrvärme och ledningssystem, fiberkanalisation, parkeringsan-

läggningar, hamnverksamhet och skolor samt även kultur och besöksnäring genom teater- och 

kulturverksamhet, arenor och mässfastigheter. 

 

Dotterbolagens styrelser har helhetsansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. 

Koncernen Stockholms Stadshus AB ska kontinuerligt följa upp och bevaka stadens investe-

ringsområden för att säkerställa en bibehållen tillväxt i regionen. 

 

Koncernen skall prioritera investeringar som är en följd av Stockholms snabba tillväxt. Ett 

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 sär-

skilt fokus på en blandning av upplåtelseformer. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Koncernen Stockholms Stadshus AB för 2021-

2022: 

 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 bostadsbyg-

gande 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Koncernen Stock-

holms Stadshus AB godkänns. 
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DE KOMMUNALA BOSTADSBOLAGEN 

 (Bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem) 

Bolagens uppgifter och målsättning 

Bostadsbolagens uppgift ska vara att medverka till att Stockholm har en fungerande bostads-

marknad där lägenheter förmedlas efter kötid och ett begränsat antal går till Socialförvalt-

ningen. Socialförvaltningen kan genom att tilldelas ett större antal lägenheter från bostadsbo-

lagen ge specifika grupper i samhället förtur till kommunens hyreslägenheter. Det finns fall 

där förtur är motiverat men systemet missbrukas idag i betydande utsträckning då nyanlända 

kan få en lägenhet i Stockholms stad genom förtur och utan att ha behövt stå i bostadskö. 

Bostadsbolagen har reducerat sina krav på inkomstens storlek för att få ett hyreskontrakt, ut-

fallet av dessa nya regler måste noga följas upp. 

 

De kommunala bostadsbolagen ska bygga mer. Bolagen har en viktig uppgift framför sig för 

att komma tillrätta med den akuta bostadsbristen, en bostadsbrist som håller tillbaka Stock-

holms tillväxt. Vi vill verka för att våra kommunala bostadsbolag bygger fler bostäder än vad 

som sker idag. Bostadsbolagens intäkter ska återinvesteras i nybyggen av nya bostäder eller 

renoveringar. Bolagens vinster ska inte gå till att subventionera andra kostsamma områden 

inom kommunen. 

 

De kommunala bostadsbolagen ska enbart ge ett begränsat antal lägenheter till Socialförvalt-

ningen. De kommunala bostadsbolagens främsta uppgift är att tillhandahålla bostäder åt stock-

holmare. De pågående modulhus-projekten ska öronmärkas åt ungdomar och studenter. 

 

Bolagen ska i samråd med byggföretag och andra parter utveckla verksamheten så byggtakten 

ökar. En nära dialog med berörda parter är av stor vikt för att öka incitamenten för ett ökat 

och mer effektivt bostadsbyggande. Om möjligt måste kommunens planprocesser påskyndas. 

Sverigedemokraterna är inte främmande för att statlig inblandning krävs för att få igång ett 

ökat bostadsbyggande, vilket för närvarande förekommer i begränsad omfattning.  

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Bostadsbolagen AB Svenska Bostäder, AB Fa-

miljebostäder och AB Stockholmshem för 2022-2023: 

 

 

 Möjligheten att köa i Stockholms stads bostadsförmedling ska förbehållas folk-

bokförda i Stockholms län 

 

 Bolagen ska bygga fler bostäder än vad som sker idag 

 

 Förturssystemet till lägenheter ska ses över 

 

 Möjligheterna för äldre att byta till anpassad lägenhet genom förenklade bo-

stadsbyten 

 Se över villkoren för äldre att byta till sig en billigare lägenhet utan krav på 

viss inkomst 
 

 Det överskott som kan uppkomma i bolagen ska inte överföras till andra verk-

samheter inom koncernen Stockholms Stadshus ut 
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 användas till nybyggnation och reparationer/underhåll inom det befintliga fas-

tighetsbeståndet 
 

 Bolagen ska inte uppföra modulhus specifikt åt nyanlända invandrare 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Bostadsbolagen god-

känns. 
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MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB 

Bolagets uppgifter och målsättning 

Micasa fastigheter i Stockholm AB är ägare till och förvaltar vård- och omsorgsboenden. Man 

har även ansvar för såväl trygghets- som seniorbostäder. Bolagets uppgift ska vara att erbjuda 

välskötta fastigheter där brukarens önskemål tas i beaktande. Bolaget 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 stadens äldre att kunna hitta ett nytt hem när 

man är i behov av detta. Seniorbostäder bör ha en central placering i samhället. Affärer, kom-

munala färdmedel med mera ska i så stor utsträckning som möjligt finnas inom promenadav-

stånd. Det bör även kunna erbjudas en variation på seniorbostädernas placering. både 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 åsidosätta det 

affärsmässiga sträva efter att hålla byggkostnaderna nere utan att detta i alltför hög grad går 

utöver bostädernas standard. 

 

Micasa ska i samarbete med Social- och Äldrenämnden erbjuda tre boendeformer: trygghets-

boende med aktivitetscenter, servicehus för äldre med omvårdnadsbehov samt vård- och om-

sorgsboende. Micasas engagemang med att härbärgera flyktingar ska inskränkas. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Micasa fastigheter i Stockholm AB för 2022-

2023: 

 

 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 möjlig-

heten finns 

 

 Verka för att bredda utbudet av seniorbostäder 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Micasa fastigheter 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 bostadsförmedling, 

evakuering och förmedling av förturslägenheter inklusive försöks- och träningslägenheter, 

förmedling av lägenheter till stadens bostadsbolags internköer samt förmedling av kategori-

bostäder såsom student- och trygghetsboenden. 

 

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska prioritera stockholmarna. Endast personer som är 

skrivna inom Stockholms län ska ges möjlighet att köa i Stockholms stads bostadsförmedling. 

Principen om att längst kötid ska vara avgörande för tilldelning av bostad ska upprätthållas. 

Antalet förturslägenheter ska vara begränsade. 

 

Kön av bostadssökande hos bostadsförmedlingen växer varje år med åtskilliga tiotusentals 

personer. På grund av tidigare utförsäljningar av bostadsbolagens hyreshus och att en bety-

dande del av nyproduktionen utgörs av bostadsrätter är antalet hyresrätter, särskilt i innerstan, 

begränsat.  

 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB för 2022-

2023 

 

 Möjligheten att stå i kö hos Stockholms stads bostadsförmedling ska förbehål-

las folkbokförda i Stockholms län 

 

 Nyanlända invandrare ska inte ges förtur till bostäder 

 

 Se över förutsättningarna för att fler små lägenheter förmedlas via ungdomskön 

 

 Hyra ut större lägenheter med kompiskontrakt 

 

 Se över kösystemet så att inte förtur genom ”särskilda skäl” missbrukas 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Bostadsförmedlingen 

i Stockholm AB godkänns. 
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SKOLFASTIGHTER I STOCKHOLM AB (SISAB) 

Bolagets uppgifter och målsättning 

Skolfastigheter i Stockholm ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva 

lokaler för stadens förskole- och skolverksamheter. En attraktiv fysisk arbetsmiljö bidrar till 

att rekrytera personal och elever. 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB ska i samverkan med berörda parter utöka antalet lokaler för 

skolverksamhet. Dessutom ska bolaget tillse att det finns en god inomhus- och utomhusmiljö 

för våra barn och ungdomar. Den utveckling som skett, där baracker byggts på skolgårdarna 

får en negativ påverkan på utomhusmiljön. Baracker på skolgårdar uppmuntrar inte till utom-

husvistelse under raster. 

 

SISAB bör se över möjligheterna att omforma befintliga lokaler som är tillgängliga till fun-

gerande förskole- respektive skolverksamhet. Stockholms stad är i behov av föreberedelsesko-

lor för nyanlända och ska föreslå lämpliga lokaler för detta ändamål. 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Skolfastigheter i Stockholm AB för 2021`2-2023 

 

 

 Fortsätta utveckla stadens skolmiljöer så att de håller en hög standard med fo-

kus 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 under rast 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Skolfastigheter i 

Stockholm AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

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 vattenhanteringen 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 ansvarar även för stadens avlopp och reningsverk. När de gäller av-

loppsnätet har det under senare år visat sig att nätet inte räcker till vid häftiga regn. För att 

undvika översvämningar måste bolaget planera dagvattenkapaciteten för plötsliga stora regn-

mängder. Ett sätt kan vara att bygga stora reservoarer för att klara breddningen. 

 

Bolaget ska värna om befintliga kunder och partners i regionen och även sträva efter nya sam-

arbeten då bolaget har en god kapacitet och förmåga att tillhandahålla VA-tjänster även utan-

för kommungränsen. Bolaget ska bedriva ett kontinuerligt effektiviseringsarbete 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 fram-

komligheten. 

 

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 avfallsnämndens ledamöter 

och nämndens budget upprättas inom bolaget. Bolaget ska arbeta aktivt för att kunna öka åter-

vinningen av näringsämnen från avloppshanteringen utan att miljöbelastningen ökar. Före-

kommande arbetskonflikter har visat hur viktigt det är med korrekta kontrakt och upphand-

lingar. Bolaget måste vid sina upphandlingar av leverantörer inte enbart ta hänsyn till lägsta 

pris utan även beakta aspekter såsom kvalitet och leveransförmåga. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm vatten AB för 2022-2023 

 

 Bolagets verksamhet skall alltid bygga på de senaste teknikerna inom miljö-

området 

 

 Prioritera att dricksvattnet håller en hög kvalité 

 

 Skapa goda relationer med andra aktörer i regionen 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholm vatten AB 

godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

STOCKHOLM 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 utveckling. Ham-

nen 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 logistiknav för Mälarregionen. 

 

Stockholms Hamn AB har också en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafi-

ken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera, och vara ett föredöme för, ett miljövänligt trans-

portarbete. Stockholms Hamn AB har också en mycket betydelsefull roll för stadens besöks-

näring och ska 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 tu-

riststad alltid ska vara en prioriterad arbetsuppgift. 

 

Stockholms Hamn AB:s utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamn-

kapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan 

med andra hamnar och intressenter. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas 

i takt med den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav. 

 

Stockholms Hamn AB ska ha en god dialog med Region Stockholm. Stockholms Hamn AB 

bör ges i uppdrag att tillsammans med berörda parter utreda möjligheterna av att starta ersätt-

ningsförbindelser via vatten under byggtiden av Slussen. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholms Hamn AB för 2022-2023 

 

 Fortsätta utveckla och bredda sjöfarten i stockholmsregionen 

 

 Utöka antalet förtöjningsplatser för kryssningsfartyg och yachter 

 

 

 Att säkerställa kryssningsfartygens behov av el när de ligger vid kaj 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholms Hamn AB 

godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

AB STOKAB  

Bolagets uppgifter och målsättning 

AB Stokabs huvudsakliga uppgift är att värna och utveckla IT-utbyggnaden i Stockholms stad. 

Om Stockholm även fortsättningsvis ska kunna vara en region som lockar både svenska och 

utländska teknikföretag är det synnerligen viktigt att staden kan erbjuda IT-lösningar/fibernät 

som är de bästa i världen. Eftersom IT-branschen är en tillväxtmarknad för Stockholm och ett 

område som även fortsättningsvis kommer att skapa arbetstillfällen är det viktigt att AB Sto-

kabs ledning hela tiden implementerar senaste teknik för att på så sätt skapa ett tekniskt ar-

betsklimat som gynnar Stockholms stads fortsatta tillväxt. 

 

AB Stokab ska vara behjälpliga i Trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med öv-

riga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL, Stockholm Exergi och andra ak-

törer för att främja framkomligheten. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för AB Stokab för 2022-2023 

 

 

 Fortsätta utveckla ett högkvalitativt fibernät som lockar fler företag att etablera 

sig i Stockholmsregionen 

 

 Bredda utbyggnaden av fibernätet 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 AB Stokab godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

STOCKHOLMS STADS PARKERING 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. 

 

Att avlasta gatunätet från parkerade bilar ska vara en av bolagets prioriteter. Underjordiska 

parkeringsgarage samt infartsparkeringar är lösningar som Sverigedemokraterna förespråkar. 

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. Cykelstölder är dock ett utbrett problem 

och motmedel är nödvändiga om man vill uppmuntra människor till att cykla mer. Bolaget 

bör i samråd med intresseorganisationer ta fram förslag på utformandet av cykelparkeringar 

där tillgänglighet 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. Sta-

dens garage ska tillhandahålla laddningsmöjligheter. 

 

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att vissa av nuvarande parkeringsregler utgör alltför 

stora inskränkningar i motortrafiken. När det gäller tillstånd för boendeparkering är systemet 

inte rättvist utformat. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholms stads parkerings för 2022-2023 

 

 Ta fram förslag på nya bilgarage som kan skapas under markytan 

 

 Skapa fler möjligheter för cykelparkering i stadens bilgarage 

 

 

 Prioritera alternativen för infartsparkeringar utanför tullarna 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholms stads par-

kerings AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

STOCKHOLMS STADSTEATER AB 

Bolagets uppgifter och målsättning  

Stockholms stadsteater AB ska vara ett samlande nav för många av Stockholms kulturytt-

ringar. Bolaget ska erbjuda verksamheter inom teater, litteratur, dans konst med flera verk-

samhetsområden. 

 

Bolaget har för kulturinstitutioner av motsvarande grad en förhållandevis hög självfinansie-

ring. På grund av underskott finns dock anledning till att se över den ekonomiska styrningen. 

 

Stockholms stadsteater AB ska bistå staden med ett varierat utbud av många konstformer som 

teater, konsthantverk, dans med mera. Verksamheterna ska präglas av en god kvalité, ge ut-

rymme för talanger och tilltala en publik som vill ta del av de skapade verken. Verksamheten 

ska hålla en hög konstnärlig kvalité. Projekt som man märker inte lockar varken stockholmar-

nas eller besökares intresse ska läggas ner. 

 

Eftersom Stockholms Stadsteater jämte Dramaten är en svensk nationalscen bör verk av 

svenska dramaturger och författare ha en framträdande plats på repertoaren. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholms Stadsteater AB för 2022-2023 

 

 Projekt som handlar om kultur med bäring om norden ska premieras 

 

 Fler uppsättningar med verk av svenska författare 

 

 Bredda verksamheten till att omfatta hela Stockholms stad 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholms Stadstea-

ter AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

STOCKHOLMS GLOBE ARENA FASTIGHETER AB 

Bolagets uppgifter och målsättning 

Bolagets verksamheter med anläggningar som Tele2 Arena och Hovet har visat dåliga resultat 

med 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 ska målet vara ett överskott på verksamheten. 

 

Stockholms Globe Arena Fastigheter AB:s huvudmål för verksamheten är att kunna erbjuda 

professionella arrangemang som sätter Stockholm på kartan och i förekommande fall gynna 

Stockholms tillväxt. Att Stockholm är en välkomnande stad som  tillhandahåller lokaler och 

anläggningar som ökar Stockholms attraktionskraft är av vikt för invånarnas trivsel och för att 

öka Stockholms rykte som en besöks- och näringsvänlig stad. Stockholms Globe Arena Fas-

tigheter AB har även en viktig roll i utvecklandet av Söderstaden. 

 

Runt bolagens evenemangsverksamheter bör prioriteras verksamheter som sammankopplas 

med vad besökarna efterfrågar. Handel och restauranger är exempel på verksamheter som 

bolaget ska prioritera. 

 

Stockholms stad har en brist på idrottsanläggningar. Som fastighetsägare ska staden verka för 

att bredda utbudet så att fler kan nyttja anläggningarna. En översyn ska ge möjligheten till att 

även mindre aktörer kan boka tider på anläggningar som Stockholms stadion. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för 

2022-2023 

 

 Erbjuda evenemang i världsklass 

 

 Verka för att fler aktörer kan använda bolagets anläggningar 

 

 Fortsätta att ha en aktiv roll i utvecklandet av Söderstaden 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholm Globe 

Arena Fastigheter AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

STOCKHOLMS BUSINESS REGION AB (SBR) 

Bolagets uppgifter och målsättning  

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. En 

huvudfråga för Stockholms utveckling är bostadsbristen som håller tillbaka tillväxten för fö-

retag som vill växa eller etablera sig i Stockholm. Bostadsbristen kostar nu Stockholm miljar-

der varje år. Detta har påpekats av stora svenska företag som har svårt att anställa. Bostads-

frågan är högprioriterad. 

  

Det finns ett stort värde i att genom film och TV-serier marknadsföra Stockholm. Detta be-

kräftas inte minst efter senare års succéer. Bolaget bör arbeta för att utöka dessa ambitioner 

och verksamheten för att få hit fler stora produktioner.  

 

Besöksnäringen skapar ett stort antal arbetstillfällen i Stockholm. En mängd av arbetsuppgif-

terna kräver en kvalificerad utbildning. En god samverkan med stadens högskolor och univer-

sitet är därför av stor vikt för bolaget, som exempelvis kan inrikta sig på att skapa traineeplat-

ser inom besöksnäringen. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm Business Region AB för 2022-2023 

 

 Fortsätta arbeta för att staden ska kunna erbjuda ett företagsklimat i världsklass 

 

 Marknadsföra Stockholm som en av världens innovationsstäder 

 

 Föra en dialog med alla partier i Stockholms stadshus för att bygga ett besöks-

vänligt Stockholm för framtiden 

 

 Ta fram en tydlig strategi hur man kombinerat med ett gott företagsklimat kan 

bredda besöksnäringen i Regionen 

 

 Stockholm Business Region AB ska fortsätta arbeta för ett positivt besökskli-

mat genom att erbjuda goda företagslösningar där företag ser ett värde i att 

hålla i konferens och andra företagsrelaterade arrangemang i Stockholms stad 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholm Business 

Region AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

S:T ERIKS FÖRSÄKRINGS AB 

Bolagets uppgifter och målsättning 

S:t Erik Försäkrings AB har som uppgift att svara för att det finns en effektiv riskfinansiering 

för skador på anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom 

ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkrings-

kostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncer-

nen. 

 

Eftersom Stockholms stad på olika områden har mycket stora innehav av både fastigheter och 

inventarier finns det skäl för staden att genom konkurrensupphandling sänka sina försäkrings-

kostnader, eventuellt i vissa fall vara självförsäkrade. S:t Erik Försäkrings AB ska vara det 

bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens nämnder och bolag. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för S:t Erik Försäkrings AB för 2022-2023 

 

 

 Försäkringar som tecknas inom stadens nämnder och bolag ska ske i samråd 

med bolagets experter 

 

 Se över verksamheten och dra ner på administrativa kostnader 

 

 Samordna administrativt arbete med S:t Erik Livförsäkring AB 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 S:t Erik Försäkrings 

AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

S:T ERIKS LIVFÖRSÄKRING AB 

Bolagets uppgifter och målsättning 

S:t Erik Livförsäkring AB har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pens-

ioner i koncernen Stockholms Stadshus AB samt att minimera riskerna för att en pensions-

skuld uppstår. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för S:t Erik Livförsäkring AB för 2022-2023 

 

 Ta ett långsiktigt ansvar för att trygga de framtida pensionsåtagandena realt 

 

 Det är av särskild vikt att bolaget på olika sätt försöker parera de låga räntor 

som förekommer på marknaden med riksbankens reporänta 

 

 Samordna administrativt arbete med S:t Erik Försäkrings AB 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 S:t Erik Livförsäkring 

AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

S:T ERIKS MARKUTVECKLING AB 

Bolagets uppgifter och målsättning 

S:t Erik Markutveckling AB:s uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fas-

tighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder och arbetsplatser. Syftet 

är att främja Stockholms utveckling och stadens förmögenhetsförvaltning. 

 

Bolagets verksamhet ska under perioden inriktas på förvaltning, uthyrning och utveckling till 

så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Under perioden kom-

mer verksamheten i hög grad att inriktas på uthyrning och förädling av lokaler i utvecklings-

områden. Bolaget ska därutöver inventera fastighetsmarknaden, och med utgångspunkt i över-

siktsplanen arbeta fram en investeringsstrategi, i syfte att främja Stockholms långsiktiga ut-

veckling. Förslag till fastighetsförvärv ska löpande prövas utifrån gällande investeringsstra-

tegi. 

 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för S:t Erik Markutveckling AB för 2022-2023 

 

 

 Ta fram förslag på kontorslokaler som kan göras om till bostäder 

 

 Se över verksamheten för att få klarhet i om det finns administrativa utgifter 

man kan spara in på 

 

 Arbeta aktivt med förvärv och försäljning av fastigheter, inklusive strategiska 

utvecklingsprojekt om det gynnar stockholmarna och stockholmsregionens till-

växt 

 

 Verka för att ha studentbostäder i bolagets utvecklingsprojekt 

 

 Ha ett nära samarbete med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämn-

den 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 S:t Erik Markutveckl-

ing AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

INTRESSEBOLAG I STOCKHOLMS STAD AB 

MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB 

Bolagets uppgifter och målsättning 

Mässfastigheter i Stockholm AB:s uppgift är att utveckla, arrangera och effektivt genomföra 

branschledande och återkommande mässor samt att genomföra kongresser, konferenser och 

evenemang med resonans i Sverige och Skandinavien. Stockholmsmässan är uppdelad i två 

skilda bolag. Mässfastigheter i Stockholm AB som förvaltar och utvecklar fastigheter och 

Stockholmsmässan AB som är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och 

evenemang. Stockholmsmässan AB är ett helägt dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm. 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Mässfastigheter i Stockholm AB för 2022-2023 

 

 Marknadsföra Stockholm som en central mötesplats för internationella evene-

mang, varu- och tjänstemässor och andra liknande sammankomster 

 

 Fortsätta erbjuda ett brett utbud av kringtjänster och ett professionell genom-

förande av evenemang och kongresser 

 

 Mässans evenemang ska vara etiskt försvarbara 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Mässfastigheter i 

Stockholm AB godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

STOCKHOLM EXERGI SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD 

Bolagets uppgifter och målsättning 

Stockholm Exergi har i uppdrag att bedriva verksamhet inom fjärrvärme, fjärrkyla och stads-

gas i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet. 

 

Det stora fjärrvärmenät som Stockholm Exergi äger har under en följd av år bidragit till en 

starkt förbättrad luftmiljö i Stockholm. Nätet ska också byggas ut när nya stadsdelar erfordrar 

detta. Genom sitt fjärrvärmenät har Stockholm Exergi ett så kallad naturligt monopol. Detta 

förhållande måste balanseras av rimliga taxor i överensstämmelse med den kommunala själv-

kostnadsprincipen. För de fastigheter som söker andra lösningar för sin uppvärmning än fjärr-

värme, såsom värmepumpar och solvärme, ska Stockholm Exergi erbjuda flexibla lösningar 

och inte hindra användning av alternativa energikällor. 

 

Verksamheten i,Stockholm Exergi 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 jämfö-

relse med andra produkter på värmemarknaden.  Stockholm Exergi ska vara inriktad på att 

uppnå en stark miljöprofil. Stockholm Exergi ska möta kundernas och samhällets krav på en 

fortsatt hållbar och prisvärd värme. 

 

Bolaget ska vara behjälpligt i Trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga 

ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, AB Storstockholms Lokaltrafik och andra 

aktörer för att främja framkomligheten på stadens gator. 

 

 

Sverigedemokraternas ägardirektiv för Stockholm Exergi för 2022-2023 

 

 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 

 

 Se över möjligheten att på sikt avveckla stadsgasen både av ekonomiska skäl 

och säkerhetsskäl 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 Stockholm Exergi god-

känns. 
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SHIS BOSTÄDER – STIFTELSE HOTELLHEM I STOCKHOLM  

 

Stiftelsens uppgifter och målsättning   
SHIS nuvarande uppdrag lyder enligt följande: ”Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med 

Stockholms nämnder med socialtjänstansvar dels tillhandahålla genomgångsbostäder för per-

soner som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av tillfällig bostad, dels erbjuda en 

mer varaktig bostad med visst boendestöd för personer med sociala problem samt bedriva 

annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. För fullgörande av detta bostads-

sociala uppdrag förhyr och äger stiftelsen för verksamheten lämpliga fastigheter. Vid urval av 

hyresgästerna till ungdomsbostäder förutsättes att bostadssökande ungdom under 25 år prio-

riteras.” 

 

SHIS utgår och ska följa den stadga som kommunfullmäktige fastställde 1970 Kfs. 1970:43.  

 

SHIS Bostäder ska tillhandahålla tillfälliga bostäder åt personer som av olika anledningar inte 

har möjlighet att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden på egen hand. Lägenheterna 

förmedlas delvis genom stadens socialtjänst och dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm. 

SHIS Bostäder ska prioritera kärnverksamheten - att bistå med bostäder åt svenska medbor-

gare i behov av hjälp. SHIS handhas av en styrelse och styrelsen utses av Stockholms stads 

kommunfullmäktige.  

  

Sverigedemokraternas ägardirektiv för SHIS Bostäder för 2022-2023  

  

 Erbjuda tillfälliga bostäder åt personer som vistas legalt i Stockholm 

 

 Följa den stadga som kommunfullmäktige har fastställt vid anvisning av bostä-

der 

 
Stiftelsens uppgifter och målsättning   
SHIS nuvarande uppdrag lyder enligt följande: ”Stiftelsen har till ändamål att i samarbete med 

Stockholms nämnder med socialtjänstansvar dels tillhandahålla genomgångsbostäder för per-

soner som av sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av tillfällig bostad, dels erbjuda en 

mer varaktig bostad med visst boendestöd för personer med sociala problem samt bedriva 

annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. För fullgörande av detta bostads-

sociala uppdrag förhyr och äger stiftelsen för verksamheten lämpliga fastigheter. Vid urval av 

hyresgästerna till ungdomsbostäder förutsättes att bostadssökande ungdom under 25 år prio-

riteras.” 

  
SHIS utgår och ska följa den stadga som kommunfullmäktige fastställde 1970 Kfs. 1970:43.  

  

SHIS Bostäder ska tillhandahålla tillfälliga bostäder åt personer som av olika anledningar inte 

har möjlighet att få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden på egen hand. Lägenheterna 

förmedlas delvis genom stadens socialtjänst och dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm. 
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SHIS Bostäder ska prioritera kärnverksamheten - att bistå med bostäder åt svenska medbor-

gare i behov av hjälp. SHIS handhas av en styrelse och styrelsen utses av Stockholms stads 

kommunfullmäktige.  
  

Sverigedemokraternas ägardirektiv för SHIS Bostäder för 2022-2023 

  

 Erbjuda tillfälliga bostäder åt svenska medborgare 

 

  

 Följa den stadga som kommunfullmäktige har fastställt vid anvisning 

av bostäder 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 SHIS Bostäder god-

känns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):111 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

STOCKHOLMS STADS ORGANISERING I KOMMUNALFÖRBUND 

STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (SSBF) 

Bolagets uppgifter och målsättning  

Sedan början av 1990-talet har skett en fortgående nedrustning av den civila beredskapen. 

Civilförsvaret och den allmänna värnplikten ”suspenderades” 2009. Större olyckor som 

skogsbränder, ökad risk för omfattande terrorattentat, ökande utrikespolitiska spänningar med 

flera händelser har lett till en ökad insikt om behovet av en mer omfattande och mer samord-

nad 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 räddningstjänsten 

inom kommungränsen. Stockholms stads brand- och räddningsverksamhet är sedan den 1 ja-

nuari 2009 organiserad tillsammans med nio andra kommuner i kommunalförbundet Stor-

stockholms 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 all-

varliga kemikalieolyckor 

 

 

Konkret innebär det att förbundet svarar för tillsyn, information, rådgivning, sotningsverk-

samhet 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 följande lagstiftningsområden: 

 

 

 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 uppföljning, som 

efter i budget 2013 beslutad förändring av förbundsordning och reglemente, leds av en för-

bundsdirektion. Direktionen består av elva ledamöter och elva ersättare från medlemskommu-

nerna. Som stöd till förbundsdirektionen finns ett beredningsorgan samt samrådsgrupper med 
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representation från medlemskommunerna. Beredningsorganet utgörs av kommundirektörer 

från respektive medlemskommun och ska ha särskilt fokus på styrning av ekonomi och verk-

samhet. Förbundets budget ska endast kunna beslutas av direktionen efter beredning av kom-

mundirektörerna. Samrådsgrupperna är ekonomichefsforum 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 förutsättningar 

för flera samordningsfördelar, såsom ledningsfunktion, mindre sårbar organisation med större 

bredd vad gäller specialfunktioner samt bättre planering av personalresurser. En målsättning 

för förbundet är att skapa förutsättningar för samverkan med angränsande 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. Händel-

serna 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. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sverigedemokraternas förslag till mål och ägardirektiv för 2022-2023 för Storstockholms 

brandförsvar godkänns. 
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2022   

   

Avvikelse mellan kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas förslag till budget    
 

 

 

Resultatbudget       

       

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse     

  
budget 

2022 budget 2022 mellan     
  KS (SD) förslagen    
           
Verksamhetens intäkter  8 777,5 8 733,5 -44,0    
Verksamhetens kostnader (-) -55 507,9 -55 463,9 44,0    
Avskrivningar (-) -1 875,7 -1 875,7 0,0    
Central medelsreserv (-)          
  Oförutsedda behov -818,2 -818,2 0,0    
  Prestationsreserv -786,6 -786,6 0,0    
Pensionsavgifter (-) -1 820,8 -1 820,8 0,0    
Verksamhetens nettokostnader -52 031,7 -52 031,7 0,0    
           
           
Skatter  54 802,0 54 802,0 0,0    
Begravningsavgift 200,8 200,8 0,0    
Inkomstutjämning -5 524,1 -5 524,1 0,0    
Kostnadsutjämning -712,1 -712,1 0,0    
Regleringspost 2 490,3 2 490,3 0,0    
Generellt statsbidrag 0,0 0,0      
Fastighetsavgift 1 291,6 1 291,6 0,0    
LSS-utjämning -1 569,7 -1 569,7 0,0    
Verksamhetens resultat -1 053,0 -1 053,0 0,0    
Finansiellt resultat (inkl. avgifter bank och 
pg) -26,8 -26,8 0,0    
Utdelning Stockholm Stadshus AB 1 100,0 1 100,0 0,0    
Disposition/avsättning begravningsfond -20,1 -20,1 0,0    
           
Resultat efter finansiella poster 0,1 0,1 0,0    
           
Förändring av redovisat           
eget kapital 0,1 0,1 0,0    
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Investeringsplan     

     

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse   
  budget 2022 budget 2022 mellan   
  KS (SD) förslagen  
         
Utgifter (-) -7 266,6 -7 266,6  0,0  
Inkomster  940,0  940,0  0,0  
Centralt redovisade investeringsmedel (-) - 450,0 - 450,0  0,0  
         
Nettoinvesteringar (-) -6 776,6 -6 776,6  0,0  
         
Finansiering investeringsplan        
         
Förändring av eget kapital  0,1  0,1  0,0  

         
Avskrivningar  1 875,7 1 875,7  0,0  
         
Försäljningsinkomster  200,0  200,0  0,0  
upplåningsbehov 4 700,8 4 700,8  0,0  
         
Summa finansiering investeringsplan 6 776,6 6 776,6  0,0  
         
Netto  0,0  0,0  0,0  
         

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):115 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

 

 

  

Finansförvaltning: Skatter och övriga finansiella intäkter  

  

  
Specifikation av avvikelser  

  
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter  

  

Mkr  Netto 

    

   

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022, skatter 54 802,0 

Förändring av skattesats (17:74) :  
0,00 kr 0,0 

  
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022  
Skatter 54 802,0 

  

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022, begravningsavgif-
ter 200,8 

Förändring av skattesats (0:065) :  
0,000 kr 0,0 

  
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter  
Skatter 200,8 

  

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022, Finansiellt resultat 
(exkl. utdelning) -26,8 

  

  

  
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022  
Finansiellt resultat (exkl. utdelning) -26,8 

  

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022, övriga finansiella 
intäkter (utdelning).  1 100,0 

  

  

  
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022  
Övr. finansiella intäkter 1 100,0 
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Central medelsreserv   

   

   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr  Kostnader Kostnader 

      

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 Oförutsedda Prestations- 

 behov reserv 

   

 -818,2 -786,6 

   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -818,2 -786,6 

   

   

    Utgifter 

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022  -450,0 

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022  -450,0 
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Stadsdelsnämnder        

        

        

        

Mkr KS förslag 2022   
(SD) förslag 

2022   Avvikelse   
Avvi-
kelse 

                

  Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Netto 

                

                

Förskoleverksamhet -5 596,0 368,5 -5 679,0 368,5 -83,0 0,0 -83,0 
Verksamhet för barn, 
kultur och fritid -434,0 0,0 -458,3 0,0 -24,3 0,0 -24,3 

Äldreomsorg -8 829,1 235,5 -8 865,6 235,5 -36,5 0,0 -36,5 
Stöd och service till 
personer med funkt-
ionsvariation -4 453,9 27,5 -4 470,9 27,5 -17,0 0,0 -17,0 
Individ- och familje-
omsorg -2 546,9 36,9 -2 614,9 36,9 -68,0 0,0 -68,0 
  (exkl. ekonomiskt bi-
stånd)               

Stadsmiljöverksamhet -273,9 0,0 -280,2 0,0 -6,3 0,0 -6,3 

Ekonomiskt bistånd -1 292,7 32,0 -1 272,7 32,0 20,0 0,0 20,0 
Arbetsmarknadsåtgär-
der -219,6 27,4 -236,6 27,4 -17,0 0,0 -17,0 

                
Summa stadsdels-
nämnd -23 646,1 727,8 -23 878,2 727,8 -232,1 0,0 -232,1 

        

Mkr KS förslag 2022 
(SD) förslag 

2022   Avvikelse 
Avvi-
kelse 

                

Investeringsplan Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter 
Inkoms-

ter Netto 

                

                
Inventarier och maski-
ner -30,0 0,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stadsmiljöverksamhet -238,0 0,0 -238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

totalt -268,0 0,0 -268,0 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 2022 -5 596,0 368,5 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 7,0  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Större personaltäthet -50,0  
Åtgärder för tryggare förskolor -10,0  
Höjd schablon förskola -18,0  
Kompetensutveckling för personal inom förskoleverksamheten -12,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -5 679,0 368,5 
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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 2022 -434,0 0,0 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 2,2  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Prova på verksamheter för barn och ungdomar -12,0  
Sommarkollo -10,0  
Upprustning och säkerhetskontrollera parklekar -1,5  
Trygga fritidsgårdar med kvalitativ programverksamhet -3,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -458,3 0,0 
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Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg   

   

Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -8 829,1 235,5 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Förebyggande åtgärder för att minska psykisk ohälsa -10,0  
Höjd peng för vård- och omsorgsboende -12,0  
Höjd peng för hemtjänsten -10,0  
Höjd peng för avlösning och ledsagning -0,5  
Höjd peng för dagverksamhet -1,0  
Medicinsikt ansvarig person för rehabilitering (MAR) -0,5  
Trygg mottagande i hemmet -2,5  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -8 865,6 235,5 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



(SD):121 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

   

   

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsvariation 

   

Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -4 453,9 27,5 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 7,0  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Stödåtgärder för att förebygga och minska social isolering -3,0  
Höjd assistansersättning -2,0  
Kompensation för höjd peng VoB -0,3  
Schablonhöjning -12,0  
Ökning fasta anslaget -3,5  
Kompensation för höjning av hemtjänstpeng -3,2  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -4 470,9 27,5 
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Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri 

   

Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -2 546,9 36,9 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 8,0  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Utökat stöd till kvinnojourer -15,0  
Åtgärder riktade mot barn och unga som lider av psykisk ohälsa -20,0  
Tidiga insatser/brottsförebyggande -15,0  
Hemlöshet/komplex problematik -5,0  
Våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck -2,0  
Anhörigstöd -5,0  
Arbetsmiljö för socialsekreterare -12,0  
Socialpsykiatrin -2,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -2 614,9 36,9 
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Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet   

   

Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -273,9 0,0 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 3,7  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Ekonomiskt stöd för grannsamverkan mot brott -10,0  

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -280,2 0,0 
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Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet   

   

Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -238,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för (-):   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -238,0 0,0 
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Stadsdelsnämnderna: Inventarier och maskiner   

   

Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -30,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för (-):   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -30,0 0,0 
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Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bistånd   

   

Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 292,7 32,0 

Minskade kostnader för:   
Ekonomiskt bistånd 25,0  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Granskning kring misstänkt fusk av ekonomiskt bistånd -5,0  

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 272,7 32,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):127 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder   

   

Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mkr Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -219,6 27,4 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 6,0  

   

   
Ökade kostnader för (-):   
Lärlingsplatser -20,0  
Stadsdelsmammor -3,0  

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -236,6 27,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):128 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Avvikelse mellan kommunstyrelsens och 

Sverigedemokraternas förslag till budget        

       
NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)       

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse     
  budget 2022 budget 2022 mellan     
  KS (SD) förslagen    
           
Kommunstyrelsen -1 460,5 -1 445,6 14,9    
Revisorskollegiet -30,6 -30,6 0,0    
Servicenämnden 0,0 0,0 0,0    
Valnämnden -65,4 -65,4 0,0    
Stadsdelsnämnderna  -22 918,3 -23 150,4 -232,1    
Arbetsmarknadsnämnden -995,3 -990,6 4,7    
Exploateringsnämnden  2 875,4 2 880,9 5,5    
Fastighetsnämnden 854,0 840,5 -13,5    
Idrottsnämnden  -782,1 -819,1 -37,0    
Kulturnämnden          
  kulturförvaltningen -1 043,1 -1 045,0 -1,9    
  stadsarkivet   -71,5 -71,5 0,0    
Kyrkogårdsnämnden  -152,2 -152,2 0,0    
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -140,3 -141,5 -1,2    
Socialnämnden -1 355,5 -1 368,7 -13,2    
Stadsbyggnadsnämnden -167,1 -150,1 17,0    
Trafiknämnden -24,6 187,9 212,5    
Utbildningsnämnden  -20 942,1 -20 833,1 109,0    
Äldrenämnden  -244,4 -302,1 -57,7    
Överförmyndarnämnden  -66,8 -73,8 -7,0    
           
SUMMA -46 730,4 -46 730,4 0,0    
           
Avskrivningar (-) -1 875,7 -1 875,7 0,0    
Central medelsreserv (-)          
  Oförutsedda behov -818,2 -818,2 0,0    
  Prestationsreserv -786,6 -786,6 0,0    
Pensionsavgifter (-) -1 820,8 -1 820,8 0,0    
           
TOTALT -52 031,7 -52 031,7 0,0    
           

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):129 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Avvikelse mellan kommunstyrelsens och 

Sverigedemokraternas förslag till budget        

       
KOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)       

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse     
  budget 2022 budget 2022 mellan     
  KS (SD) förslagen    
           
Kommunstyrelsen -1 508,1 -1 493,2 14,9    
Revisorskollegiet -33,9 -33,9 0,0    
Servicenämnden 0,0 0,0 0,0    
Valnämnden -65,4 -65,4 0,0    
Stadsdelsnämnderna  -23 646,1 -23 878,2 -232,1    
Arbetsmarknadsnämnden -1 163,6 -1 158,9 4,7    
Exploateringsnämnden  -128,5 -123,0 5,5    
Fastighetsnämnden  -598,1 -611,6 -13,5    
Idrottsnämnden  -1 084,6 -1 121,6 -37,0    
Kulturnämnden          
  kulturförvaltningen -1 141,5 -1 143,4 -1,9    
  stadsarkivet   -105,7 -105,7 0,0    
Kyrkogårdsnämnden  -180,7 -180,7 0,0    
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  -236,4 -237,6 -1,2    
Socialnämnden -1 690,6 -1 703,8 -13,2    
Stadsbyggnadsnämnden -437,1 -420,1 17,0    
Trafiknämnden -1 704,9 -1 448,4 256,5    
Utbildningsnämnden -21 466,5 -21 357,5 109,0    
Äldrenämnden  -249,4 -307,1 -57,7    
Överförmyndarnämnden  -66,8 -73,8 -7,0    
           
SUMMA -55 507,9 -55 463,9 44,0    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):130 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Avvikelse mellan kommunstyrelsens och 

Sverigedemokraternas förslag till budget       

      
INTÄKTER      

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse    
  budget 2022 budget 2022 mellan    
  KS (SD) förslagen   
          
Kommunstyrelsen 47,6 47,6 0,0   
Revisorskollegiet 3,3 3,3 0,0   
Servicenämnden 0,0 0,0 0,0   
Valnämnden 0,0 0,0 0,0   
Stadsdelsnämnderna  727,8 727,8 0,0   
Arbetsmarknadsnämnden 168,3 168,3 0,0   
Exploateringsnämnden 3 003,9 3 003,9 0,0   
Fastighetsnämnden  1 452,1 1 452,1 0,0   
Idrottsnämnden  302,5 302,5 0,0   
Kulturnämnden         
  kulturförvaltningen 98,4 98,4 0,0   
  stadsarkivet   34,2 34,2 0,0   
Kyrkogårdsnämnden 28,5 28,5 0,0   
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  96,1 96,1 0,0   
Socialnämnden 335,1 335,1 0,0   
Stadsbyggnadsnämnden 270,0 270,0 0,0   
Trafiknämnden 1 680,3 1 636,3 -44,0   
Utbildningsnämnden 524,4 524,4 0,0   
Äldrenämnden  5,0 5,0 0,0   
Överförmyndarnämnden  0,0 0,0 0,0   
          
SUMMA 8 777,5 8 733,5 -44,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):131 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Avvikelse mellan kommunstyrelsens och 

Sverigedemokraternas förslag till budget     

    
INVESTERINGSUTGIFTER    

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse  

  budget 2022 budget 2022 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  -268,0 -268,0 0,0 

Arbetsmarknadsnämnden -4,0 -4,0 0,0 

Exploateringsnämnden -4 100,0 -4 100,0 0,0 

Fastighetsnämnden  -1 324,8 -1 324,8 0,0 

Idrottsnämnden  -56,1 -56,1 0,0 

Kulturnämnden       

  kulturförvaltningen -33,0 -33,0 0,0 

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

Kyrkogårdsnämnden -173,5 -173,5 0,0 

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

Socialnämnden -2,0 -2,0 0,0 

Stadsbyggnadsnämnden -3,0 -3,0 0,0 

Trafiknämnden -1 168,0 -1 168,0 0,0 

Utbildningsnämnden -125,0 -125,0 0,0 

Äldrenämnden  -3,8 -3,8 0,0 

Överförmyndarnämnden  -0,1 -0,1 0,0 

        

SUMMA -7 266,6 -7 266,6 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):132 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Avvikelse mellan kommunstyrelsens och 

Sverigedemokraternas förslag till budget     

    
INVESTERINGSINKOMSTER    

Mnkr Förslag till Förslag till Avvikelse  

  budget 2022 budget 2022 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 900,0 900,0 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 40,0 40,0 0,0 

Utbildningsnämnden 0,0 0,0 0,0 

Äldrenämnden  0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden  0,0 0,0 0,0 

        

SUMMA 940,0 940,0 0,0 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):133 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Kommunstyrelsen   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 508,1 47,6 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 0,9  
MR-program och HBTQ seminarium 1,0  
Sthlm good food city: strategi för matstad 2,0  
Kommunikation om utsläppsfri innerstad 2,0  

Kartläggning av stockholmarnas upplevelser av rasism, funkofobi, 
homofobi & transfobi 1,0  
Utveckling av stadens lots och etableringsfunktioner näringsliv 5,0  

Ökade resurser för samordnande och stadövergripande samarbets-
frågor med polisen 5,0  

   

   

   
Ökade kostnader för:   
Samordningsåtgärder mot fusk i välfärdssektorn -2,0  

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 493,2 47,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):134 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Kommunstyrelsen   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -2,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -2,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):135 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Revisorskollegiet   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -33,9 3,3 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -33,9 3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):136 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Servicenämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 0,0 0,0 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):137 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Servicenämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):138 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Valnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -65,4 0,0 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -65,4 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):139 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Arbetsmarknadsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 163,6 168,3 

Minskade kostnader för:   
Jobbtorg 336,0  
ABF 20,0  
Integrationspakten 4,4  
Etableringscentrum 12,8  
Korta utbildningar för grön omställning 5,0  
Kortad etableringstid nyanlända för stadens boenden 1,5  

   

   

   
Ökade kostnader för:   
Yrkesutbildningar -200,0  
Utökad undervisning i svenska -100,0  
Företagsbostäder -20,0  
Företagsjour -8,0  
Vidareutbildningar för kommunalanställda -25,0  
Implementering DEV mot psykisk ohälsa -2,0  
Innovationsfond Stockholms stad -20,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 158,9 168,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):140 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Arbetsmarknadsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -4,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -4,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):141 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Exploateringsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -128,5 3 003,9 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 5,5  

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -123,0 3 003,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):142 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Exploateringsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -4 100,0 900,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -4 100,0 900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):143 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Fastighetsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -598,1 1 452,1 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 8,5  

   

   
Ökade kostnader för:   
Bidrag till fastighetsägare för bevarandet av kulturbyggnader -20,0  
Energieffektiviseringsåtgärder -2,0  

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -611,6 1 452,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):144 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Fastighetsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 324,8 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 324,8 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):145 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Idrottsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 084,6 302,5 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 12,0  
Förstärkt lokalförsörjningsförmåga och etableringslots 3,0  
Simsatsning för förskoleklasser i ytterstaden 6,0  

   

   
Ökade kostnader för:   
Bryta äldres isolering med hjälp av motion och idrott -10,0  
Trygghetsåtgärder i stadens simhallar och badhus -5,0  
Utredning för att återstarta motocrossbanan i Järva -3,0  
Investeringar i stadens utegym -15,0  
Motverka mobbing och psykisk ohälsa inom idrotten -5,0  
Utökad simsatsning för alla barn i Stockholms stad -15,0  
Tillgängliggöra stadens idrottshallar på lov för prova på verksamhet -5,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 121,6 302,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):146 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Idrottsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -56,1 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -56,1 0,0 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):147 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Kulturnämnden: kulturförvaltningen   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
Kulturförvaltningen   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 141,5 98,4 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 2,5  
Ibn Rushd 0,3  
Kulturlots fokus evenemang 1,0  
Nobel Week Lights 2,0  
Kulturpark Snösätra 2,3  

   

   
Ökade kostnader för:   
Trygga och tillgängliga bibliotek -5,0  
Utreda möjligheterna för ett svenskt språkmuseum -0,5  
Utredning om framtidens bibliotek -2,0  
Uppföljning av utdelat kulturstöd -2,0  
Informationsskyltar över historiska sevärdheter -0,5  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 143,4 98,4 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):148 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Kulturnämnden: kulturförvaltningen   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -33,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -33,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):149 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Kulturnämnden: stadsarkivet   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   
Stadsarkivet   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -105,7 34,2 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -105,7 34,2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):150 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Kulturnämnden: stadsarkivet   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1,0 0,0 

Minskade utgifter för (-):   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):151 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

 

Kyrkogårdsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -180,7 28,5 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -180,7 28,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):152 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Kyrkogårdsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -173,5 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -173,5 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):153 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -236,4 96,1 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 1,8  
Utvärdering av Miljözon 2 / utveckling testbädd Hornsgatan 0,5  
Hållbar plastanvändning, miljö- och klimatmärkning inköpssystem 2,0  

   

   

   
Ökade kostnader för:   
Utökade kontroller av livsmedelshantering -5,0  
Markundersökning Snösätra -0,5  

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -237,6 96,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):154 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1,3 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1,3 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):155 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Socialnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 690,6 335,1 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 15,0  
Tolkkostnader 20,0  
Framtid Stockholm Järva 6,0  
Intro Stockholm - glappetersättning 13,0  
Intro Stockholm - etableringscentrum och samhälssvägledning 3,8  
SHIS sociala merkostnader, bostadssociala och nyanlända 5,0  

   
Ökade kostnader för:   
Förstärkning mot hemlöshet -40,0  
Ökat stöd till volontärbyrån -5,0  
Information om möjligheterna att återvandra -10,0  
Stödåtgärder till vittnen och brottsutsatta -6,0  
Brottsofferjouren -10,0  
Motverka välfärdsbrott -5,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 703,8 335,1 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):156 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Socialnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -2,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -2,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):157 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Stadsbyggnadsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -437,1 270,0 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 5,2  
Förstärkt tillsynsverksamhet 6,3  
Service, bemötande, digitalisering & snabbare hantering av bygglov 6,5  

   

   

   
Ökade kostnader för:   
Förstärkt säkerhetsskydd -1,0  

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -420,1 270,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):158 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Stadsbyggnadsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -3,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -3,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):159 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Trafiknämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 704,9 1 680,3 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 12,0  
Utbyggnad av cykelbanor 300,0  
Cykeljour 10,0  
Tyck till appen 3,0  
Nobel Weeks lights 0,5  
Medverkan Kista 5.0 3,0  

   

   
Ökade kostnader för:   
Potthålsåtgärder -30,0  
Trygghetskameror -10,0  
Ljussättning i stadsmiljön för en tryggare stad -10,0  
Utökad renhållning -8,0  
Ren, trygg och snygg stad -4,0  
Affisch- och klottersanering -5,0  
Utredning framkomlighetsåtgärder -5,0  

   
Ökade/minskade intäkter för:   
Justering av parkeringsstrategin  -44,0 

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 448,4 1 636,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):160 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Trafiknämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -1 168,0 40,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -1 168,0 40,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):161 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Utbildningsnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -21 466,5 524,4 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 20  
Modersmålsundervisning 320  

   

   
Ökade kostnader för:   
Lärarsekreterare -50  
Samhällsorientering i SFI -12  
Stöd till stadens resursskolor -65  
Höjd schablon, förskola -20  
Höjd schablon, grundskola -60  
Höjd schablon, fritidshem -10  
Höjd schablon, fritidsklubb -1  
Höjd schablon, gymnasieskola -10  
Höjd schablon, grundsärskola -2  
Höjd schablon, gymnasiesärskola -1  

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -21 357,5 524,4 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):162 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Utbildningsnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade utgifter/minskade inkomster   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -125,0 0,0 

Minskade utgifter för:   

   

   

   
Ökade utgifter för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade inkomster för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -125,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):163 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Äldrenämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -249,4 5,0 

Minskade kostnader för:   
Generell effektivisering 2,3  

   

   
Ökade kostnader för:   
Fixartjänst för pensionärer -8,0  
Mötesplatser för seniorer -6,0  
Fritt inträde på stadens simanläggningar -5,0  
Förstärk matlyftet -10,0  
Gratis fotvård för alla över 70 år -5,0  
Trygghetslarm -5,0  
Digitala hjälpmedel -7,0  
Demens-kompetens -2,0  
Uppföljning kvalitetspremie i hemtjänsten -2,0  
Förstärkt hälso- och sjukvårdskompetens -3,0  
Förstärkt uppföljning (inspektörer) -2,0  
Träffpunkt socialpsykiatrisk inriktning -2,0  
IOP med volontärbyrån -1,0  
Vårddjur för personer i särskilt boende -2,0  

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -307,1 5,0 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):164 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Äldrenämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Investeringar   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -3,8 0,0 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -3,8 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):165 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 

Överförmyndarnämnden   

   
Drift och underhåll   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Kostnader Intäkter 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -66,8 0,0 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   
Utökad kontroll och uppföljning -2,0  
Skadeståndsfond för drabbade av god mans försummelse -5,0  

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -73,8 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SD):166 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 
 

Överförmyndarnämnden   

   
Investeringar   

   
Specifikation av avvikelser   

   
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter   

   

Mnkr  Utgifter Inkomster 

   

   
Kommunstyrelsens förslag till budget 2022 -0,1 0,0 

Minskade kostnader för:   

   

   

   
Ökade kostnader för:   

   

   

   

   

   
Ökade/minskade intäkter för:   

   

   

   

   
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 -0,1 0,0 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


