Ekonomi
Malmös ekonomiska situation är sedan länge mycket ansträngd. År efter år ökar stadens
skuldsättning och resurser för investeringar blir allt mindre, samtidigt som staden inte
kommer tillrätta med arbetslösheten, bidragsberoendet och hemlösheten. Hade det inte
varit för de olika formerna av statliga bidrag till kommunen, samt det kommunala utjämningsstödet, hade Malmö aldrig kunnat stå på egna ben utan en astronomiskt hög skattehöjning. En prognos från PwC som publicerades 2016 visade att Malmö stad fram till
2030 behöver höja skatten med 6,41 kr per intjänad 100-lapp.
Samtidigt som ekonomin är skjuten i sank spenderar staden stora summor på ineffektiva
arbetsmarknadsprojekt, stöd till tveksamma föreningar och diverse initiativ som inte
kommer Malmös invånare till gagn. Staden måste först och främst se till att de pengar
som finns att tillgå ska spenderas på det som gör Malmö till en bättre och mer socialt
hållbar stad.
Sverigedemokraterna vill ta ansvar för Malmö stad. Detta genom att genomföra de förändringar vi anser göra Malmö till en bättre stad. Vi eftersträvar en sund balans mellan
skattetryck och välfärd. Vi föredrar med andra ord att skatten ska hållas så låg som möjligt, men att låga skatter aldrig får gå ut över Malmöbornas välfärd.
Kommande skattehöjningar lär utan tvekan påverka stadens attraktionskraft negativt.
Malmö är en stad som redan idag präglas av segregation och otrygghet. Om vi dessutom
klassas som en högskattekommun kommer vi ha stora problem att locka till oss nya arbetande malmöbor samt ha svårt att behålla de löntagare vi har. En höjd kommunalskatt
slår hårdast mot de med lägst inkomst då den inte är progressiv och minskar invånarnas
disponibla inkomst vilket leder till minskad köpkraft för stadens invånare.
Sverigedemokraternas förslag:
• Anslagen till kommunstyrelsen ska minskas kraftigt för att omprioritera satsningar från
diverse projekt till insatser som ger större effekt för staden som helhet.
• Anslagen för intern representation, konferens och utbildning inom stadens politiska
organisation ska minskas.
• Anslaget till kulturnämnden ska sänkas. Framförallt för det fria kulturlivet och olika politiserade kulturverksamheter.
• Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med en utredning om invandringens
kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi.
• Att implementera ”Landskronamodellen” vilket innebär att personer ska ha en inkomst
från arbete för att få en lägenhet från MKB.
• Malmö stad ska sträva efter att bli självförsörjande och inte behöva vara beroende av
bidrag för att klara sin ekonomiska situation.
• Inrätta en framtidskommission för Malmö som ska slå fast vilka långsiktiga omprioriteringar som behövs för att ge malmöbor en välfärd av hög kvalitet, starka offentliga finanser samt ett mer gynnsamt näringslivsklimat.

• Göra en översyn av antalet styrdokument, program och andra policyn i Malmö stad, i
syfte att minska antalet för att skapa en mer praktisk situation för en kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.

