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Vision
Sverigedemokraterna vill se ett Malmö som kan klara av sina ekonomiska och sociala
utmaningar. Staden ska vara trygg och arbetslösheten ska vara så låg att
verksamhetsintäkter och skatteintäkter kan finansiera stadens kostnader. Hemlösheten och
antalet människor som uppbär försörjningsstöd ska vara låg så kostnaderna för de sociala
problemen inte blir en alltför stor belastning för stadens finanser. Skattekraften ska vara hög
och kommunalskatten ska vara låg jämfört med andra kommuner i Skåne.
Malmö ska ha Sveriges bästa skolor. Skolor i alla delar av Malmö, både områden med
höginkomsttagare så väl som låginkomsttagare, ska kunna leverera en utbildning som
erbjuder eleverna möjligheten att skapa sig en ljus framtid. Skolan ska erbjuda en trygg
studiemiljö samt inspirera eleverna att ta del av kunskap. Det ska finnas en tydlig koppling
mellan skolan och arbetslivet. Föräldrar ska kunna skicka sina barn till förskolor och skolor
utan att behöva oroa sig för att barnen ska utsättas för kränkningar.
Det ska finnas gemenskaper i Malmös olika bostadsområden men det ska inte finnas
segregation. Man ska känna sig som en Malmöbo vare sig man kommer från Rosengård eller
Limhamn.
Svensk kultur ska vara tillgänglig för alla Malmöbor. Invandringen ska inte stärka segregation
eller resultera i nyfattigdom och hemlöshet. De som anländer till Malmö ska känna att de
anländer till en svensk stad. De nyanlända ska förstå sina skyldigheter samt vilka krav det
svenska samhället ställer på dem innan de kan bli en del av Sverige.
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Arbetsmarknad
Vi Sverigedemokrater vill stimulera klusterbildning och entreprenörskap. Vi vill också se ett
ökat samarbete mellan skola, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samtidigt vill vi förstärka
och satsa på arbetsmiljön i offentlig sektor. Mer resurser behövs inom vård och omsorg för
att motverka stress och arbetsskador. Detta skulle även öka kvalitén på vården och ge
personalen mer tid att vårda.
För att öka och stimulera småföretagandet i kommunen vill vi förbättra kommunens service
gentemot småföretagen. Snabba beslut, en vänlig och serviceinriktad attityd samt en bra
framförhållning gentemot de behov potentiella småföretagare efterfrågar. Färre
policydokument, mindre byråkrati och mer förståelse för de behov som finns minskar inte
bara kostnader utan påskyndar även besluten, vilket kommer att främja arbetsmarknaden
positivt. Det håller inte att ensidigt verka för fler kommunala verksamheter och behålla
nuvarande snåriga regler för privata näringsidkare som vill etablera sig i Malmö.
Sverige är ett industriland och Malmö har en lång historia som industristad. För varje
industrijobb som skapas så tillkommer även arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Dessa jobb
kommer ofta ifråga för personer som står lite längre från arbetsmarknaden, såsom Malmös
många unga och utrikes födda. Vi vill därför inrätta ett lokalt industriråd som ser över
möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn.
Kommunala verksamheter som berör återanvändning där Malmö stad återanvänder möbler,
byggmaterial och prylar har gett människor som står längre bort från arbetsmarknaden en
möjlighet att arbeta. Sverigedemokraterna vill utveckla dessa verksamheter för att få fler
människor i arbete.
Det finns mer att göra inom skolans verksamheter och kommunala arbetsmarknadsåtgärder
för att göra Malmöborna anställningsbara. Fler studievägledare behövs för att lotsa våra
ungdomar rätt och framför allt till de branscher där det idag råder brist på personal. Vi
Sverigedemokrater vill också ta fram arbetsbeskrivningar för enklare arbetsuppgifter inom
vård och omsorg och skolan. Givetvis ska dessa satsningar ske i samklang med det privata
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näringslivet och fackförbunden. De arbetsuppgifter som vi vill skapa ska inte konkurrera ut
personer som till exempel lärare och undersköterskor, som har många års utbildning och
erfarenhet. Kraven på de personer som är aktuella för den här typen av satsningar ska
givetvis vara att de är motiverade, har goda kunskaper i svenska språket och hur det svenska
samhället fungerar.
Sverigedemokraternas förslag
ü Utöka samarbetet kring arbetsmarknadsfrågor med Region Skåne, Danmark och
andra kommuner i vårt närområde.
ü Inrätta ett industriråd som får till uppgift att utreda och ta fram en plan för att skapa
möjligheter för små och medelstora industriföretag att etablera sig i Malmö.
ü Malmö ska marknadsföras internationellt för att ge möjligheter för goda
affärsförbindelser och en stark besöksnäring.
ü Ökat samarbete mellan kommun och näringsliv för att skapa fler arbetstillfällen.
Arbetsmiljö
ü Åtgärder för en bättre arbetsmiljö ska tas fram inom Malmö stads verksamheter.
Ungdomar
ü Fler sommarjobb till ungdomar så ungdomar kan tidigare etablera sig på
arbetsmarknaden.
Från bidrag till arbete
ü Praktik ska vara villkor för försörjningsstöd.
ü Neka sökande ekonomiskt bistånd om de avbryter pågående studier i SFI utan giltigt
skäl.
ü Anställa fler funktionsvarierade i kommunens egna verksamheter.
ü Fler anpassade arbetsplatser för anställning, praktik och
arbetsträning/arbetslivsrehabilitering.
ü Inrätta en specialgrupp bestående av personer med god erfarenhet av ekonomiskt
bistånd. Dessa personer ska gå igenom ärenden och vid minsta tveksamhet kalla de
bidragssökande på besök.
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ü Utveckla kommunala verksamheter som underlättar återanvändning inom den
kommunala organisationen och skapar jobb för människor som befinner sig långt
från arbetsmarknaden.
ü Mer utbildning till kommunala bristyrken.
ü Stadens kommunala arbetsmarknadsinsatser ska fokuseras på att utbilda gentemot
bristyrken.
ü Arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildningar ska vara tillgängliga för alla som
saknar arbete.
ü SFI-utbildningen bör vara flexibel och individanpassad så den kan kombineras med
arbetsförlagd utbildning, praktik och andra former av utbildning för att se till att
nyanlända snabbare kommer ut i arbetsmarknaden.
ü Anställa fler socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare.
ü Utveckla vad som är en skälig levnadsnivå i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
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Stadsbyggnad
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som den ekonomiska tillväxten och miljön.
Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och
trygga samhällsmiljöer. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar
för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. På samma sätt ska barn- och
familjeperspektivet vara genomgående. Traditionell arkitektur ska vara normen i de centrala
delarna av staden för att skapa trivsamma miljöer för både boende och besökare till staden.
Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas
liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser. Vi anser att det är viktigt att det även i
framtiden tillses att det erbjuds varierade former av boende i Malmö.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i
stor omfattning över hela staden. Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner ska
stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen. Parker
och oaser inne i Malmö ska bevaras för att skapa trivsel hos de boende i staden.
Sverigedemokraterna avser att införa en ny uthyrningspolicy för Malmös kommunala
bostadsbolag MKB. Denna nya uthyrningspolicy innebär att ett krav för att få bostad av MKB,
för dem som flyttar till Malmö, ska vara att personen ifråga har inkomst från arbete, pension
eller CSN. Malmö stad är hårt pressat av kostnader som härrör från sociala problem vilket
innebär att staden måste använda de medel vi kan för att minska kostnaderna och öka
andelen Malmöbor som höjer stadens skattekraft.
Idag ser vi hur viktig kommunal service som skolor och förskolor får mindre ytor för sin
verksamhet. Om kommunen planerar in den kommunala servicen först när man bygger nya
områden kan man säkerställa yta för den kommunal service som alla malmöbor behöver.
Därför menar Sverigedemokraterna att kommunal service ska prioriteras framför bostäder i
detaljplaner. Även bygglov ska först utfärdas till verksamheter som utgör grundläggande
kommunal service.
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Sverigedemokraternas förslag
ü Malmö ska växa – men i en mer balanserad takt som staden klarar av att hantera.
Staden ska växa med förstånd, så att välfärden och nödvändiga faciliteter hänger
med.
ü Traditionell arkitektur ska vara normen för nybyggnation i de centrala delarna av
Malmö.
ü Malmö stad ska inrätta en kommunal förvaltare vid tvångsförvaltning av en fastighet.
ü Stadsbyggnadsnämnden ska beakta boendes synpunkter, yttranden och förslag
under framtagande av detaljplan samt bygglov.
ü Verka för att inte tillåta byggnader med ett starkt symbolvärde av religiös eller annan
karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition.
ü I stadsutvecklingen bör platsens historia och identitet bejakas.
ü Sverigedemokraterna värnar de kulturhistoriska värdena.
ü Sverigedemokraterna värnar permanenta lösningar framför provisoriska.
ü Genomföra en översyn i syfte att rusta upp centra och torg i alla stadsdelar.
ü Sverigedemokraterna motsätter sig den pågående förtätningen av Malmö.
Bostad
ü Malmö stad ska verka för en blandning av boendeformer.
ü Inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten samt stöd vid flytt, med
seniorer som målgrupp.
ü Malmö stad ska upphöra med inköp av bostadsrätter och planera för att sälja de
bostadsrätter som kommunen äger.
ü MKB:s vinst ska huvudsakligen avsättas för nyproduktion av bostäder samt
renovering av befintligt bestånd.
ü MKB:s hyresgäster ska ges möjlighet att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter i
de områden där andelen hyresrätter är hög.
ü Nej till bostadskvarter till nyanlända som är anvisade till Malmö enligt
bosättningslagen.
Hemlöshet
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ü Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är
mer tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta
bostäder i Malmö.
ü Sänka hemlöshetskostnaderna genom att etablera hemlöshetsboenden i andra
kommuner, på landsbygden och på glesbygden.
ü Är man hemlös för att man har en låg inkomst ska socialtjänsten hjälpa personen att
flytta till en annan kommun där det finns bostäder som är billigare.
ü Socialtjänsten ska inte betala ut ekonomiskt bistånd om det under utredningens gång
uppdagas att biståndet kommer främja den illegala ekonomin.
ü Egen försörjning från arbete, pension eller CSN ska vara krav för att få teckna nytt
hyreskontrakt med MKB, när en person flyttar till Malmö.
Kommunal service
ü Förbättra den fysiska stadsmiljön genom högre standard på park- och gatumiljö.
ü En bra miljö på skolor och förskolor med rimlig storlek på friytorna.
ü Kommunal service som skolor, förskolor och LSS boende prioriteras först i detaljplaner.
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Ett tryggt Malmö
Brottsbekämpning är i första hand en statlig angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs
måste vidtas på nationell nivå i form av fler poliser med ökade befogenheter, skärpta lagar
och en ansvarsfull invandringspolitik.
Sverigedemokraterna vill se ett utökat och förstärkt samarbete mellan kommunen och
myndigheter som Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen samt
andra myndigheter som kan vara relevanta för kommunen att inrätta samarbete med.
Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Alla områden ska bli tryggare med hjälp av
fler ordningsvakter, förebyggande arbete och övervakningskameror.
Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande inkomstkälla för
den organiserade brottsligheten. Malmö stad måste därför ta sitt tillsynsansvar på detta
område på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan ansvarig tillsynsenhet, polis
och socialtjänst.
Sverigedemokraterna anser att brottsoffer måste få lämpligt stöd. Utsatta grupper, bland
annat äldre och minderåriga, kan få sina liv förstörda av att bli utsatta även för mindre
allvarliga brott. Kommunen ska ta på sig ett direkt ansvar för att alla brottsoffer får det stöd
som de behöver.
Sverigedemokraterna vill införa en samverkansmodell i Malmö, där kommunala
förvaltningar och statliga myndigheter fördjupar sitt samarbete för att lagföra fler personer
som begår bidragsbrott. Gemensamma utbildningar och nätverksträffar ska arrangeras för
kommunala och statliga tjänstemän som arbetar mot bidragsbrott.
Malmös svarta ekonomi ska urholkas. Det ska inte vara lönsamt att begå brott i Malmö.
Kommunen ska inte på något sätt finansiera den illegala ekonomin. Det offentliga rummet
ska tas tillbaka från de kriminella gängen. Malmöbor som lever ett hederligt liv ska
premieras framför destruktiva individer som lever ett kriminellt liv.
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Sverigedemokraterna anser att kommunen och främst dess politiker bär ett ansvar för att
kommunens invånare ska kunna leva ett liv i trygghet, fri från hot och våld.
Sverigedemokraternas förslag
ü Malmö stad ska ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är
tillräckligt bemannad och utrustad, och arbetar på ett sätt som är anpassat efter
lokala behov.
ü Malmö stad ska stödja personer, exempelvis vittnen, som på ett avgörande sätt
underlättar för den juridiska processen.
Motverka droger
ü Malmö stad ska genom olika verksamheter satsa på arbetet mot droger, missbruk
och ungdomsbrottslighet.
ü Planera för införandet av ett program för drogförebyggande arbete i alla Malmö
stads kommunala skolor.
Utsatta områden
ü Särskilt utsatta och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av
kameraövervakning och ordningsvakter.
ü Stödja de delar av civilsamhället som arbetar nära människor i socialt utsatta
områden.
ü Malmö stad ska verka för att det tillkommer fler patrullerande poliser i utsatta
områden.
Förebyggande
ü Malmö stad ska göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker
och promenadstråk.
ü Malmö stad ska genom internkontroll se till att personal som arbetar inom barn- och
äldreomsorgen kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
ü Malmö stad ska uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av
nattvandringsgrupper.
ü Stödja förebyggande arbete som genomförs av civilsamhället.
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ü Etablera fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld.
ü Ålägga MKB ett större ansvar för trygghetsläget i de bostadskvarter som tillhör MKB:s
bestånd.
ü Genomföra en förändring av MKB:s ägardirektiv för att förenkla avhysning av
personer som innefattas av störningsbegreppet.
Samverkan
ü Malmö stad ska ha ett brottsförebyggande råd med representanter från kommun,
polis, näringsliv och civilsamhället.
ü Malmö stad ska använda sig av ordningsvakter som i samarbete med polisen
förebygger brott.
ü Malmö stad ska i samråd med Polismyndigheten utreda möjligheten att införa mobila
polisstationer.
ü Kommunen ska inför större evenemang samverka med polisen och fördela åtgärder
och ansvar i syfte att förhindra sexuella ofredanden.
ü Malmö stad ska tillsammans med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen undersöka
vilka platser som behöver bättre skydd för att förhindra och lindra effekterna vid en
eventuell terrorattack.
ü Malmö stad ska söka samarbete med Frivilliga Försvarsorganisationer och bilda en
FRG (Frivilliga resursgruppen).
Invandring
ü Malmö stad ska tillsammans med berörda myndigheter säkerställa att de lokala
ordningsföreskrifter som förbjuder EU-migranter från att tigga i Malmö följs.
ü Att med stöd av Malmö stads ordningsstadga införa tiggerifria zoner.
ü Malmö stad ska samarbeta med Polismyndigheten när polisen ska utvisa/avvisa
människor som olovligen befinner sig i Sverige.
Hedersförtryck
ü Malmö stad ska ha en hedersbrottssamordnare inom kommunen.
ü Ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck med tydliga och mätbara mål.
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ü Malmö stad ska upprätta ett kompetenscenter som kontinuerligt kartlägger
hedersförtrycket i Malmö samt fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck.
Brottsoffer
ü Stödet till det kommunala brottsofferstödet ska stärkas och deras verksamhet ska
utvärderas.
ü En uppsökande verksamhet ska inrättas av kommunen med äldre brottsoffer och
minderåriga som målgrupp.
ü Öka stödet till kvinnojourer.
Motverka den svarta ekonomin och välfärdsbrott
ü Samverkan om folkbokföringen mellan kommunen, Skatteverket och andra relevanta
myndigheter för att motverka skenskrivningar.
ü Sluta ge stöd till personer som bor i boenden där ett orimligt antal personer är
folkbokförda.
ü Socialtjänsten ska inte betala ut ekonomiskt bistånd om det under utredningens gång
uppdagas att biståndet kommer främja den illegala ekonomin.
ü Större samverkan mellan kommunala förvaltningar och statliga myndigheter för att
lagföra fler personer som begår bidragsbrott.
ü Gemensamma utbildningar och nätverksträffar ska arrangeras för kommunala och
statliga tjänstemän som arbetar mot bidragsbrott.
ü Socialtjänsten ska genomföra en vandelsprövning av de företag som dem samverkar
med.
ü Socialtjänsten ska införa trygghetsklausuler i de avtal man sluter med välfärdsföretag
där företaget garanterar att inga kriminella aktiviteter ska förekomma i deras
verksamhet.
ü Socialnämnderna i Malmö ska årligen lämna över en rapport till kommunfullmäktige
där man redovisar vilka välfärdsföretag som man samverkar med.
ü Ökad samverkan mellan kommunen och berörda myndigheter för att enklare kunna
upptäcka bidragsfusk och andra typer av otillåten verksamhet.
ü MKB ska årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta med
den otillåtna andrahandsuthyrningen.
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ü Anställa fler socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare.
ü Utveckla vad som är en skälig levnadsnivå i riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
ü Undersöka möjligheten till att förvärva fastigheterna i områden som är ett nav för
kriminell verksamhet i syfte att riva fastigheterna till grunden och stärka den legala
ekonomin i området.
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Ekonomi
Malmös ekonomiska situation är sedan länge mycket ansträngd. Staden kommer inte
tillrätta med arbetslösheten, bidragsberoendet, hemlösheten och andra sociala problem,
som tar upp alltmer av de kommunala resurserna. Hade det inte varit för de olika formerna
av statliga bidrag till kommunen hade Malmö aldrig kunnat stå på egna ben utan en mycket
hög skattehöjning.
Samtidigt spenderar staden stora summor på ineffektiva projekt, 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 enligt
lagstiftningen är kommunens ansvar, kommunens kärnverksamhet.
Sverigedemokraterna vill ta ansvar för Malmö stad. Detta genom att genomföra de
förändringar vi anser gör 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 dem med lägst inkomst då den inte är progressiv och minskar invånarnas
disponibla inkomst vilket leder till minskad köpkraft för stadens invånare.
Sverigedemokraternas förslag
ü Stödet till det fria kulturlivet ska nedprioriteras. Politiserade kulturverksamheter ska
inte få något stöd från kommunen.
ü Kommunal utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö
stads ekonomi.
ü Personer som flyttar till Malmö ska ha inkomst från arbete, pension eller CSN för att
få teckna en lägenhet med MKB.
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ü Malmö stad ska sträva efter att bli självförsörjande och inte behöva vara beroende av
olika former av statsbidrag för att klara sin ekonomiska situation.
ü 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.
ü 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 den kommunala
verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.
ü Verka för att succesivt sänka kommunalskatten.
ü Prioritera stadens kärnverksamhet som skola, vård och omsorg.
ü Minska antalet kommunala kommunikatörer.
ü Ersätt inköp av ekologiska produkter med inköp av konventionella produkter.
ü Arbeta för att sänka kommunens lokalkostnader.

15

Förskola
Sverigedemokraterna verkar för en förskola som fokuserar på kärnverksamheten och
erbjuder trygghet och omsorg för barnen. Föräldrarna ska vara förvissade om att de lämnar
sina barn hos personal som har kompetens, följer svensk lagstiftning och ser till att barnen
mår bra och trivs. Förskolan ska förbli ett bra minne för barnen och en tillgång inför
framtiden.
För att personalen ska kunna göra sitt jobb och för att barnen ska trivas måste
barngruppernas storlek bli mindre. För att attrahera fler personer till förskolläraryrket måste
arbetsmiljön förbättras.
Vikarier ska vara tillgängliga och barn med särskilda behov ska få de resurser som krävs. Det
ska finnas personal som avlastar förskollärarna, som ska ha tid för planering. Det är så vi
skapar arbetsmiljöer som uppmuntrar fler att jobba som förskollärare och barnskötare i
Malmö. Kompetent personal, bättre arbetsmiljöer, mindre barngrupper och politiker som
ser behoven och fördelar resurser på rätt sätt, kan göra Malmös förskolor till en förebild för
hela Sverige.
Sverigedemokraternas förslag
ü Rätten till kommunal barnomsorg för barn till arbetssökande ska återställas till
maximalt 15 timmar per vecka.
ü Inrätta riktlinjer för hämtning av barn på förskolan.
ü Sverigedemokraterna ska aktivt arbeta för fler heltidsanställda inom
förskoleverksamheten.
ü Fortbildning för personal på arbetstid.
ü Göra förskolläraryrket attraktivt genom högre löner.
ü Avveckla modersmålsstöd i förskolan.
ü Grundskolor och förskolor ska samverka omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar i syfte att vårdnadshavare ska kunna ta ut färre
semesterdagar.
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Mat
ü Det ska ställas höga krav när det gäller djur- och livsmedelshantering, på all mat som
upphandlas och serveras i kommunala verksamheter.
ü Närproducerad mat ska prioriteras.
ü Alla förskolor ska ha tillagningskök.
Bättre arbetsmiljö
ü Minska storleken på barngrupperna i förskolan, så de är förenliga med Skolverkets
riktmärken, för att öka kvaliteten i verksamheten samt skapa utrymme för mer
pedagogisk planering.
ü Öka tillgången till vikarier samt inför en vikariegaranti.
ü Fler yrkesgrupper ska anställas för att avlasta förskolepersonalen.
ü Slopad karensavdrag för förskolepersonal.
Särskilda behov
ü Barn med särskilda behov ska få de resurser som behövs.
ü Alla förskolor ska ha tillgång till en specialpedagog.
ü Kartlägga hur ofta slöjtvång förekommer i Malmös kommunala förskolor och vidta
åtgärder för att stoppa denna företeelse.

17

Grundskolan
Det svenska skolväsendet styrs av flera olika aktörer. Skollagen och läroplanerna är antagna
av riksdagen och regeringen medan Skolverket publicerar allmänna råd om hur förordningar
och föreskrifter ska tillämpas av skolor. Samtidigt har skolan en kommunal huvudman vilket
innebär att det även krävs en skolpolitik på kommunal nivå.
De flesta forskare och experter menar att den viktigaste komponenten i en bra skola är en
kompetent lärare. Därför vill Sverigedemokraterna se högre löner för lärarna. Det ska löna
sig att jobba som lärare i Malmö stad. Vi måste övertyga de mest kompetenta lärarna att
jobba i Malmö.
Men det räcker inte med högre löner. De mest kompetenta lärarna kommer lämna Malmö
stad om vi har en arbetsmiljö i skolorna som bryter ner personalen. År efter år kan man se i
grundskoleförvaltningens enkätundersökningar att kränkningar, stök och mobbning är
utbredd i Malmö stads skolor. För att skapa studiero i skolan vill vi bland annat stärka
elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan bland eleverna. Resurserna är vitala och
Sverigedemokraterna vill fördela resurserna rättvist så att skolor inte missgynnas på grund
av att de har färre elever med utländsk bakgrund eller färre elever som lever i socialt utsatta
hem.
Vi anser även att skolan är en del av samhället och om man ska skapa lugn och ro i skolan
måste man samverka med samhället omkring skolan. Vi vill bilda ett eller flera trygghetsråd
för att med hjälp av civilsamhället och föräldragrupper skapa studiero i skolan och bekämpa
kränkningar.
För att normalisera lärarnas arbetsmiljö måste lärare i Malmö stad få arbetstelefoner. Lärare
är en av de få yrkesgrupper som ständigt använder sig av telefoner under arbetstid men
ändå saknar arbetstelefoner.
Att lämna sitt barn i någon annans händer är inte lätt. Vårdnadshavaren måste få en garanti
att barnet vistas i en trygg tillvaro med de mest kompetenta pedagogerna. Att ge alla
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vårdnadshavare i Malmö denna garanti är vår vision. Genom våra åtgärder anser vi
Sverigedemokrater att denna vision kan förverkligas.
Sverigedemokraterna vill även påpeka föräldraansvaret i skolfrågan. Även om lärarna har en
viktig uppgift är det också till stor del elevernas föräldrar som har en viktig uppgift att
motivera sina barn till studier. Att helt och hållet lämna över ansvaret för uppfostran och
inlärning av sina barn till kommunen är helt enkelt inte hållbart. Vikten av föräldraansvar
måste också betonas.
Sverigedemokraternas förslag
ü Utvidga samplanering mellan skolor så det blir mindre variation i innehållet i
undervisningen.
ü En rättvis skolpeng för alla elever genom högre grundersättning.
ü Skapa möjligheter för erfarna skolledare att handleda och stödja mindre erfarna
kollegor under längre perioder. Handledningen ska fungera som en introduktion till
rollen som skolledare.
ü Kvalitetssäkra och skapa likvärdighet i kommunens läxhjälpsverksamhet. Var barnet
bor ska inte avgöra om barnet får läxhjälp av god kvalitet.
ü Utarbeta en strategi för hur högpresterande elever ska utmanas i Malmös skolor.
ü Alla skolor ska ha tillgång till en speciallärare.
ü Grundskolor och förskolor ska samverka omkring daterandet av studiedagar och
verksamhetsutvecklingsdagar i syfte att vårdnadshavare ska kunna ta ut färre
semesterdagar.
Fritidshem
ü Fler lärare och mindre storlek på barngrupperna i fritidshemmen.
Skolmat
ü Det ska ställas höga krav när det gäller djur- och livsmedelshantering, på all mat som
upphandlas och serveras i kommunala verksamheter.
ü Genomföra en årlig enkätundersökning i Malmös kommunala skolor som berör
elevernas synpunkter om skolmaten.
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ü Skolan ska både erbjuda animalisk såväl som vegetarisk kost när mat serveras.
ü Frukostservering ska möjliggöras där behovet finns.
ü Samtliga grundskolor ska införa, om det inte redan finns, ett matråd.
ü Närproducerad mat ska prioriteras.
ü Viltmat ska serveras i Malmös skolor.
ü Alla skolor ska ha tillagningskök.
Skolfrånvaro
ü Upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar
åtgärder.
ü Utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar polis, barn- och
ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten och andra relevanta aktörer,
samt kontinuerligt utvärdera denna strategi.
Arbetsmiljö
ü Anställa andra yrkesgrupper i skolorna för att avlasta och stödja lärare. Det är viktigt
att lärare ägnar sig åt det som ingår i läraruppdraget. Allt annat är slöseri med dyrbar
kompetens.
ü Lärare i Malmös skolor ska ha tillgång till arbetstelefon under sin tjänstgöring.
ü Anställ fler IT-pedagoger i syfte att teknikanvändningen inte ska bli en belastning för
lärarna och eleverna.
ü Kommunen ska erbjuda en jourskola för elever med anpassningssvårigheter och
normbrytande beteenden.
ü En årlig enkätundersökning ska genomföras där personalen besvarar på frågor om
tillståndet i Malmös skolor.
Elevhälsa
ü Motverka den psykiska ohälsan genom att öka antalet personal som arbetar inom
elevhälsan.
ü Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och
schemalagd motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.
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ü Skolan ska i ökad utsträckning samarbeta med friluftsorganisationer för att uppnå
målen i läroplanen.
ü Öka antalet skolkuratorer i Malmös skolor.
ü Årlig rapport som redovisar hur de kommunala grundskolorna arbetar förebyggande
mot rökning, alkohol- och drogkonsumtion.
Trygghet
ü Bilda ett eller flera trygghetsråd för att skapa samverkan mellan skolan, civilsamhället
och föräldragrupper.
ü Utvärdering av anti-mobbningsmetoder i syfte att Malmös skolor ska välja metoder
som visat sig fungera.
ü Införa tydliga riktlinjer för hur skolgårdar ska användas efter skoltid för att undvika
att skolgårdar blir en plats för aktörer som skapar otrygghet.
ü Sträva efter att Malmös skolor inte ska bli alltför stora. Sverigedemokraterna ser
hellre mindre skolor för att öka elevernas sammanhållning.
ü Drogförebyggande arbete ska finnas i Malmös skolor.
ü Den elev som vid upprepade tillfällen kränker en annan elev ska tvingas att byta
skola.
Lärarlöner
ü Göra läraryrket attraktivt genom högre löner.
ü Grundskolelärarnas medianlön i Malmö ska överstiga den lön som erhålls av
grundskolelärare i skånska kommuner.
Kultur och tradition
ü Avveckla genuspedagogiken.
ü Skapa större möjligheter för skolor att arrangera traditionella kyrkliga
skolavslutningar.
ü En satsning på att elever genom olika studiebesök och inslag i undervisningen kan
knyta band till det svenska kulturarvet.
Studie- och yrkesvägledning
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ü Förstärkning av studie- och yrkesvägledning i Malmös grundskolor.
ü Utarbeta en strategi för hur studie- och yrkesvägledning kan bli ett effektivt och
användbart verktyg för elever, pedagoger och arbetsgivare i Malmö.
ü Integrera civilsamhället i studie- och yrkesvägledningsverksamheten.
ü Göra studie- och yrkesvägledningsverksamheten mer närvarande i skolan samt göra
den mer målinriktad.
Integration
ü Etablera en förberedelseskola för nyanlända. Innan en elev förs över till den ordinarie
skolan ska det säkerställas att eleven befinner sig på en kunskapsnivå att han eller
hon kan följa med i den ordinarie undervisningen.
ü Elever ska inte kunna få dispens från delar av skolundervisningen med hänvisning till
kulturella eller religiösa skäl.
ü Samtalsspråket i Malmös skolor ska alltid vara svenska, undantaget språklektioner
samt skolor med internationell inriktning.
Hem och skola
ü Upprätta en kommunal policy för samverkan mellan hem och skola.
ü Varje skola i Malmö ska ha personal vars uppgift är att stödja föräldrarna i deras
kontakt med skolan.
ü Grundskolenämnden ska årligen genomföra en föräldraenkät som ska identifiera
föräldrarnas behov och intressen i samband med skolan.
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Gymnasie- och vuxenutbildning
I gymnasieskolan ska elever förberedas för akademiska studier och arbetslivet. Det är viktigt
att gymnasieskolan erbjuder ungdomar möjligheter att skaffa sig de verktyg som behövs för
att komma in på arbetsmarknaden. Bland dessa verktyg ingår det nätverk som behövs för att
skaffa sig sitt första jobb och kunskap om entreprenörskap.
För att attrahera duktiga lärare så måste lärarlönerna i Malmö konkurrera med
kranskommunerna. Gymnasielärare i Malmö måste ständigt kunna utveckla sin kompetens
genom fortbildning.
För att se till att alla ungdomar känner sig bekväma med akademiska studier så behövs det
mer kontinuitet mellan gymnasieskolan och den eftergymnasiala utbildningen.
Sverigedemokraterna vill ha fler gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken. För de
ungdomar som inte är intresserade av högskoleutbildning ska det fortfarande vara möjligt
att välja ett gymnasieprogram som leder till arbete.
Vuxenutbildning ska vara tillgänglig i Malmö så de som har haft det tufft i unga år inte
hamnar i permanent utanförskap utan får en andra chans i livet.
Sverigedemokraternas förslag
ü Högre lärarlöner i Malmös gymnasieskolor.
ü Satsning på fortbildning för Malmös gymnasielärare.
ü Skapa en plattform för samarbete mellan gymnasieskolor och Malmö universitet i
syfte att skapa mer kontinuitet och samverkan mellan gymnasieskolan och
eftergymnasial utbildning.
ü Gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska marknadsföras.
ü Kvalitetssäkra och skapa likvärdighet i kommunens läxhjälpsverksamhet. Var eleven
bor ska inte avgöra om eleven får läxhjälp av god kvalitet.
ü Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen genomföra en föräldraenkät
som ska identifiera föräldrarnas behov och intressen i samband med skolan.
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ü Upprätta en årlig rapport om studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget
och utvärderar åtgärder.
Trygghet
ü Den elev som vid upprepade tillfällen kränker en annan elev ska tvingas att byta
skola.
ü Samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Malmö
stads gymnasieskolor.
ü Drogförebyggande arbete ska finnas i Malmös gymnasieskolor.
Samverkan med näringslivet
ü Gymnasieskolor ska samverka mer med näringslivet i syfte att förbereda eleverna för
arbetslivet.
ü Erbjuda ungdomar kontakt med mentorer från bland annat näringslivet för att
ungdomar ska kunna erhålla inspiration, motivation och nätverk.
Vuxenutbildning
ü Utöka antalet komvuxplatser i Malmö med inriktning på omskolning,
anställningsbarhet, bristyrken och validering.
ü Mer utbildning till kommunala bristyrken.
ü Anpassa vuxenutbildningen efter bristyrken och ökad anställningsbarhet.
Mat
ü Det ska ställas höga krav när det gäller djur- och livsmedelshantering, på all mat som
upphandlas och serveras i kommunala verksamheter.
ü Genomföra en årlig enkätundersökning i Malmös kommunala gymnasieskolor som
berör elevernas synpunkter om skolmaten.
ü Gymnasieskolan ska både erbjuda animalisk såväl som vegetarisk kost när mat
serveras.
ü Närproducerad mat ska prioriteras.
ü Viltmat ska serveras i Malmös gymnasieskolor.
ü Alla gymnasieskolor ska ha tillagningskök.
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Elevhälsa
ü Årlig rapport som redovisar hur de kommunala gymnasieskolorna arbetar
förebyggande mot rökning, alkohol- och drogkonsumtion.
ü Öka antalet skolläkare och skolpsykologer i Malmös kommunala gymnasieskolor.
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Fritid och folkhälsa
Att främja barn och ungdomars hälsa och fritid ser vi som viktigt. Sverigedemokraterna vill
stärka Malmös ungdomsidrott, både vad gäller föreningslivet men även den mer utåtriktade
verksamheten såsom nationella och internationella arrangemang.
Malmös huvudsakliga idrottsområde ska vara det centralt belägna stadionområdet där det
ska finnas arenor för en mängd olika sporter och rekreation. Detta innefattar en stor
multisportanläggning som kan användas till nationella och internationella
ungdomsturneringar/mästerskap.
För oss är det också̊ viktigt att Malmö ur ett jämställdhetsperspektiv främjar aktiviteter vars
popularitet varierar mellan könen. Intentionen är att man oavsett kön ska få lika möjligheter
till egna valda aktiviteter.
Det har i många år fokuserats på̊ att minska rökning och konsumtion av alkohol och droger,
vilket är bra och något vi ska fortsatta med. Men det har inte varit lika stort fokus på̊ fetma
och övervikt. Tyvärr tenderar detta till att bli ett enormt folkhälsoproblem. Man räknar med
att sjukdomar relaterat till fetma kommer att ta i anspråk en mycket stor del av vårt
vårdbehov framöver.
Det som berör oss mest är den fysiska ohälsa som ständigt ökar hos våra barn och
ungdomar. Det finns barn som kommer till skolan utan att ha ätit frukost. Skollunchen är i
många fall tråkig och en del hoppar över den. Som ett resultat av detta ser vi förutom sämre
allmänhälsa och övervikt även trötthet, irritation och koncentrationsproblem.
Malmö̈ stad måste ta på̊ sig ansvaret att prata och informera föräldrar om vad som är bra
kosthållning och konsekvenserna av dålig kosthållning.
Sverigedemokraternas förslag
ü Stadionområdet ska vara centrum för idrott med en multisportanläggning i centrum
anpassad för alla evenemang och idrotter som passar båda könen.
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ü Fritidsaktiviteter med svenska språket och svenska normer i fokus ska erbjudas för
att öka barnens sociala och kulturella kapital.
ü Socialtjänsten ska betala ut biståndet gällande fritidsaktiviteter direkt till verksamhet
som erbjuder fritidsaktiviteter.
ü Alla lekplatser som Malmö stad ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade.
ü Öka anslagen till parasporten i Malmö.
Föreningsliv
ü Föreningar som avstängts från bidrag på̊ grund av misstanke om medvetet
inlämnande av icke korrekta ansökningar ska alltid polisanmälas av fritidsnämnden.
ü För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna
kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.
ü Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara
eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
ü Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet.
ü Kommunala bidrag ska enbart erhållas av föreningar vars syfte är förenligt med det
demokratiska samhällets värderingar.
ü Kommunalt bidrag till civilsamhället ska vara resultatinriktat.
ü Stödja aktörer i civilsamhället som hjälper invandrare i återvandringsprocessen.
Folkhälsa
ü Bunkeflomodellen ska införas på̊ stadens skolor för bättre hälsa.
ü Alla skolor ska ha tillagningskök.
ü Kommunen ska genomföra informationskampanjer för att motverka övervikt bland
barn.
ü Kommunen ska motverka folkbokföringsbrott.
ü Drogförebyggande arbete ska finnas i Malmös skolor.
ü Inrätta ett friluftsråd som samråder med kommunen i planfrågor.
ü Inrätta ett speciellt bidrag som friluftsorganisationer kan söka.
Arbetsliv
ü Kommunen bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
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ü Kontinuerlig utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering, inom kommunala
förvaltningar.
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Invandring
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste
hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår
nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. I rådande situation behöver
Malmö en invandringspaus.
Invandringen är en fråga där besluten tas på den nationella nivån. Sverigedemokraterna
menar dock att vi som parti ändå kan se till att förändra så mycket vi kan även från
kommunalt håll.
De senaste åren av stadens historia har präglats av en så pass hög invandring att staden helt
enkelt inte klarat av att växa på ett socialt hållbart sätt. Det utanförskap och den segregation
vi ser i Malmö idag är en direkt följd av en ansvarslös invandringspolitik. En osäker
befolkningsutveckling, som är en av invandringens många negativa konsekvenser, påverkar
alla kommunens områden.
Sverigedemokraterna i Malmö menar att vi som kommun inte kan vara ansvariga för
regeringens misslyckade invandringspolitik. Därför motsätter sig Sverigedemokraterna alla
förslag som leder till kostnadsökningar som kan härledas till detta misslyckande.
Sverigedemokraternas förslag
Invandring
ü Verka för att Malmö ska undantas från att tilldelas fler nyanlända enligt
bosättningslagen.
ü Motsätta sig alla migrationsrelaterade förslag som innebär en kostnadsökning för
Malmö stad.
ü Utreda invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi.
ü Malmö stad ska samarbeta med Polismyndigheten när polisen ska utvisa/avvisa
människor som olovligen befinner sig i Sverige.
ü Malmö ska införa ett asylinvandringsstopp.
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Återvandring
ü Inrätta ett återvändarcenter i Malmö där personer som är utrikes födda, bortsett från
adopterade, kan få hjälp att starta upp ett nytt liv i sina hemländer.
ü Skicka ut information om återvändarcentret till alla vuxna Malmöbor som är utrikes
födda, bortsett från adopterade, som saknar inkomst från arbete de senaste 10 åren.
ü Stödja aktörer i civilsamhället som hjälper invandrare i återvandringsprocessen.
Bidrag
ü Stoppa utbetalningar av ekonomiskt bistånd till illegala migranter.
ü Malmö stad ska inte ta ansvar för ensamkommande migranter som enligt
Migrationsverket anses vara vuxna eller har utvisningsbeslut.
Bostad
ü Kommunalt boende för nyanlända ska belasta skattebetalarna så lite som möjligt.
Boendena ska vara temporära och enkla.
ü Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att
etableringstiden upphör.
ü Använda båtar, husvagnar och andra boenden med låga kostnader istället för
hotellnätter, inköpta bostadsrätter och villor för mottagande av de nyanlända som
Malmö stad tvingas ta emot i enlighet med bosättningslagen.
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Integration
Integration handlar inte bara om arbete och utbildning utan även en introduktion till svensk
kultur, det svenska språket och svenska värderingar. En misslyckad integrationspolitik ska
ersättas av en lyckad inklusionspolitik där de som har tillstånd att vistas i Sverige på riktigt
blir en del av det svenska samhället.
De som på ett legalt sätt får uppehållstillstånd i Sverige ska i Malmö stad hitta en väg in i det
svenska samhället samt hitta verktyg för att ta till sig svenska sedvänjor. Integration är inte
möjligt om det saknas arbetsplatser, utbildningsplatser, bostad och en svensk gemenskap att
ansluta sig till. Därmed menar Sverigedemokraterna att en effektiv integration är endast
möjlig när invandringen är anpassad till mottagarlandet.
Sverigedemokraterna tror att det bästa för vårt samhälle är att en så stor andel som möjligt
av Sveriges medborgare också har en svensk identitet. Vi inser och accepterar dock att det
alltid kommer att finnas en viss andel av medborgarna som inte uppfattar sig som svenska.
Vi ser inget större problem med detta så länge denna grupp är starkt begränsad, accepterar
svenska lagar, normer och traditioner och inte bidrar till ökad segregation och
motsättningar.
En lyckad integrationspolitik sker med den svenska kulturen som grund. Målet är att
invandrare blir en del av det svenska samhället och att segregation, parallella samhällen och
etniska och kulturella motsättningar i samhället motverkas.
Sverigedemokraternas förslag
Utbildning
ü SFI-utbildningen bör vara flexibel och individanpassad så den kan kombineras med
arbetsförlagd utbildning, praktik och andra former av utbildning för att se till att
nyanlända snabbare kommer ut i arbetsmarknaden.
ü Införa tidsbegränsad svenska för invandrare (SFI)
ü Obligatoriska utbildningar i sexualkunskap och kvinnosyn i Sverige samt svenska
värderingar och normer ska ges till alla nyanlända och ensamkommande.
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ü Etablera en förberedelseskola för nyanlända. Innan en elev förs över till den ordinarie
skolan ska det säkerställas att eleven befinner sig på en kunskapsnivå att han eller
hon kan följa med i den ordinarie undervisningen.
ü Elever ska inte kunna få dispens från delar av skolundervisningen med hänvisning till
kulturella eller religiösa skäl.
ü Samtalsspråket i Malmös skolor ska alltid vara svenska, undantaget språklektioner
samt skolor med internationell inriktning.
ü Avgiftsbelägg tolktjänster för personer som har vistats längre i Sverige än två år.
Värderingar
ü Slöjförbud för elever i grundskolan och förskolan.
ü Införa en neutral klädpolicy på Malmö stads arbetsplatser, vars syfte är att minska
religiösa, kulturella och politiska konflikter i mötet mellan Malmös invånare och
Malmö stads verksamhet.
ü Integrationsplikt för invandrare med fokus på utbildning, samhällsorientering, svensk
kultur och det svenska språket. Invandrare i behov av integrationsåtgärder ska delta i
dessa åtgärder. Den som inte deltar får inte ta del av kommunalt stöd.
ü Malmö stad ska genomföra värderings- och opinionsmätningar i
utanförskapsområden.
Kultur
ü Avveckla det kommunala stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar
till att bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
ü Svensk kultur ska få en mer framträdande roll i den offentliga konsten.
ü Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Malmö” som ska
fokusera på att sammanställa och bevara det kulturarv Malmö stad har.
ü Omprioritera satsningar i kulturbudgeten till att i större grad främja svensk kultur.
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Kultur
Sverigedemokraterna arbetar för ett Malmö där samhället präglas av en historiskt rotad
gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna –
såväl inrikes som utrikes födda. Ett Malmö där det svenska kulturarvet respekteras och
levandehålls. Ett levandehållande av det svenska kulturarvet är en av Sverigedemokraternas
viktigaste kulturpolitiska frågor.
Vi avser att starta en kulturarvsfond där organisationer, föreningar, privatpersoner och
myndigheter kan söka stöd för att bevara, trygga och skydda kulturarv som är på väg att
försvinna eller behöver skyddas.
Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och långsamt föränderlig. Vi är en del av
det västerländska arv som präglat vår kontinents framväxt och bidragit till den demokratiska
stabilitet vi ser i Europa och vårt närområde. Vår kärlek till den svenska kulturen ligger
främst inte i att den skulle vara bättre än någon annan, utan för att den är vår egen.
Vi vill verka för att göra kulturen mer tillgänglig för barn, äldre och funktionsvarierade. Bland
annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer.
Vi ser även Malmös kulturskola som en viktig del där många ungdomar får möjlighet att
utöva musik till en rimlig kostnad. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för
marknadskonkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Då
behöver inte kommunens kulturresurser användas till att finansiera smala eller politiska
verksamheter, vilka merparten av skattebetalarna inte har något intresse av.
Kommunen ska dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett
särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.
Sverigedemokraterna vill se en större samverkan mellan Malmös hembygdsföreningar och
kommunen. Kulturförvaltningen i Malmö ska betala ut en hembygdspeng till
hembygdsföreningar inom Malmö stads gränser.
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Sverigedemokraternas förslag:
ü Malmö stad ska inta en mer central roll vid firandet av traditionella högtider.
ü Det ska skapas möjligheter för lämpliga aktörer inom civilsamhället och volontärer
att engagera sig i Malmö museers verksamhet.
ü Införa kulturcheck som barn och ungdomar kan använda för att gå på kommunala
eller privata kulturskolor.
Kulturarv
ü Sverigedemokraterna värnar de kulturhistoriska värdena.
ü En kulturarvsfond ska inrättas i kommunen dit privatpersoner, myndigheter,
föreningar och organisationer ska kunna vända sig för att få stöd till verksamheter
som bidrar till att levandegöra och sprida kunskap om det svenska kulturarvet.
ü Svensk kultur ska få en mer framträdande roll i den offentliga konsten.
ü Kulturnämnden ska arbeta fram en ”Kulturkanon Malmö” som ska fokusera på att
sammanställa och bevara det kulturarv Malmö stad har.
ü Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.
ü Större samverkan mellan Malmös hembygdsföreningar och kommunen.
Kulturstöd
ü Det kommunala stödet till alla invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis
syftar till att upprätthålla hemlandets kultur eller identitet i Sverige ska avvecklas.
ü Omprioritera satsningar i kulturbudgeten till att i större grad främja svensk kultur.
ü Kulturstödet ska inte gå till politiserad verksamhet.
ü Kommunen ska inte betala ut medel till Ibn Rushd eller andra islamistiska
organisationer.
ü Kommunen ska inte ge skattemedel till Malmö Arab Film Festival (MAFF).
ü Kommunala bidrag ska enbart betalas ut till föreningar vars syfte är förenligt med det
demokratiska samhällets värderingar.
ü Kulturförvaltningen i Malmö ska betala ut en hembygdspeng till hembygdsföreningar
inom Malmö stads gränser.

34

Miljö
Kampen för en förbättrad miljö är oerhört viktig för oss sverigedemokrater och vi ser positivt
på många av de satsningar som kommunen genomfört på miljöområdet. Miljöproblemen
tillhör de politikområden som till sin natur är gränsöverskridande och kräver därför ofta
gränsöverskridande lösningar. Miljön i Malmö påverkas i stor utsträckning av vår nära
omvärld och kommunens resurser är begränsade. De forna östländerna runt Östersjön har i
regel betydligt mer allvarliga miljöproblem än Sverige, vilket påverkar inte minst den marina
miljön i Malmö.
Vår ambition är att Malmö ska vara parkernas stad. Utvecklingen måste bära detta vidare
genom att prioritera grönområden vid nybyggnationer för att säkerställa ett parkbaserat
Malmö. Vi ställer oss kritiska till förtätningar i staden då detta innebär sämre luft, mer buller,
mindre friytor vid förskolor och skolor, samt att förtätningen ofta sker allt närmare våra
industrier. Det sistnämnda kan leda till konsekvenser både för invånare och näringsliv. Vi vill
också betona vikten av att avloppsnätet måste byggas ut och anpassas till Malmös stora
befolkningsökning. Sverigedemokraterna vill inte medverka till en förtätning som innebär att
staden pressas samman. I dagsläget växer Malmö för snabbt och infrastrukturen hinner inte
med.
Den nytta som människan får från naturen kallas ekosystemtjänster. Exempel på sådana
ekosystemtjänster kan vara grönytor som skapar möjligheter för rekreation eller buskar som
dämpar buller. Det finns mycket i naturen som bidrar till människans välbefinnande. För att
fler ska bli medvetna om naturens bidrag till människors välfärd måste kunskapen om
ekosystemtjänster stärkas bland Malmöborna. Det innebär även att ekosystemtjänsters
värde och betydelse ska integreras i underlaget till politiska beslut i kommunen. Det som
naturen erbjuder saknar en prislapp. Men det behöver inte innebära att det saknar värde.
Politiker måste bli bättre på att beakta ekosystemtjänsters värde när de tar beslut.
Kommunala verksamheter som berör återanvändning har både gynnat miljön och ekonomin
genom återanvändning av möbler, byggmaterial och prylar. Sverigedemokraterna vill
utveckla dessa framgångsrika verksamheter.
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För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart samhälle samt betydelsen av
ett bevarande av vår biologiska mångfald ska elevernas miljömedvetande stimuleras. Vi bör
vidare sträva efter att skolmaten ska ha högt näringsvärde och därför inte vara baserad på
enbart vegetariska råvaror. Skolmaten ska vara baserad på svensk matkultur, vara
närproducerad och helt gratis för eleverna i såväl grund- som gymnasieskola. Kött från djur
som utsatts för onödigt lidande, t.ex. ritualslaktat kött, ska inte förekomma i kommunens
verksamhet.
Sverigedemokraterna vill satsa på närproducerade varor inom Malmö stads verksamheter. Vi
menar att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom Malmö som i närområdet. Det är
dessutom gynnsamt för miljön i stort med kortare transportsträckor. Vi strävar efter en
levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande
närproduktion för kommunen.
Vi säger nej till nya vindkraftverk då det både är en ineffektiv energikälla samt att
landskapsbilden blir försämrad.
Sverigedemokraternas förslag
ü Förbättra standarden inom park- och gatumiljön.
ü Utreda huruvida större miljövinster skulle kunna uppnås till en lägre kostnad genom
att allokera delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära
omvärld där miljöförstöringen är mest påtaglig.
ü Kommunen ska utveckla former för att stödja miljövänliga initiativ och innovationer i
civilsamhället och bland kommuninvånarna.
ü Att i översiktsplanen ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och
erosion för bebyggelse och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan
minskas eller förhindras.
ü Kommunen ska vid upphandling gynna närproducerade produkter.
ü Bygga fler solpaneler på kommunens egna byggnader.
ü Stärka tillsynen på Malmös skolgårdar så att barnen får en rökfri miljö.
ü Närproducerad mat ska prioriteras.
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Transport
ü Etablera fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld.
ü Temporärt erbjuda ett begränsat antal bilister gratis busskort för att uppmuntra dem
att välja kollektivtrafik istället för bil.
Återanvändning
ü Utveckla kommunala verksamheter som underlättar återanvändning inom den
kommunala organisationen och skapar jobb för människor som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden.
ü I samarbete med civilsamhället upprätta en lånecentral för människor som uppbär
ekonomiskt bistånd där de kan låna och återanvända möbler och annat husgeråd,
istället för att köpa nya.
Ekosystemtjänster
ü Öka kunskapen om ekosystemtjänster bland Malmöborna.
ü Ekosystemtjänsters värde och betydelse ska integreras i underlaget till kommunala
beslut.
ü Plantera fler träd i Malmö och planera för grönområden för att binda upp koldioxid.
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Vård och omsorg
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas ambition är att
Malmö ska ha Sveriges bästa vård- och omsorgsverksamhet. Den dag man får svårt att klara
sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att man ska kunna
fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata
vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vi vill att det ställs högre krav än vad som
är fallet idag på alla vårdgivare. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska
kvalitet prioriteras före priset.
Kostområdet har länge varit eftersatt inom Malmös äldreomsorg och de förbättringar som
utlovats har visat sig vara långt ifrån tillräckliga. Smak och lukt är ofta de sista sinnena som
bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres
välbefinnande och hälsa.
Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga, vilka ibland själva är
sjuka. Trots det väljer en stor del av anhörigvårdarna att inte utnyttja den hjälp som erbjuds
av kommunen. Orsaken till detta är att anhöriga ofta inte informerats om det stöd som
kommunen erbjuder. Anhöriga måste avlastas och vård- och omsorgsverksamheten måste
samverka mer med anhöriga. Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga
resurser som måste tillvaratas.
Personalen inom äldreomsorgen är för få, vilket gör att man inte hinner med den sociala
samvaron och annat som många äldre är i stort behov av. Bättre möjligheter till fortbildning
och vidareutbildning av befintlig personal är andra viktiga åtgärder för att förbättra Malmös
verksamheter inom vård och omsorg.
Det är även viktigt att personalen kan tala god svenska samt inte ha en kriminell bakgrund.
Äldre måste kunna kommunicera med personalen samt ha en känsla av trygghet när
personalen befinner sig i deras närhet.
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Sverigedemokraternas förslag
ü Vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper ska vidareutbildas och
kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen ska skärpas.
ü Ombesörja att trygghetslarmen för våra brukare inom Malmö stads vård- och
omsorgsverksamhet ska vara kostnadsfritt.
ü Ett kommunalt civilkuragepris ska införas i kommunen.
ü Inför ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för
att dessa personer ska skapa en så god relation som möjligt med så lite stress som
möjligt.
Anhörigvård
ü Inrätta ett anhörigråd inom Malmö stads verksamhet.
ü Stärka och utveckla anhörigstödet i samarbete med anhörigorganisationer.
Äldre
ü I samarbete med civilsamhället inrätta rekreationsverksamhet för socialt isolerade
äldre, för att motverka ensamhet.
ü Ge äldre bättre möjligheter till utomhusaktiviteter.
ü Ett kommunövergripande åtgärdsprogram för förebyggande av fallolyckor bland
äldre ska inrättas i kommunen.
ü En äldreboendekatalog, där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, ska tas
fram för utdelning till alla äldre i behov av särskilt boende.
ü För personal inom äldreomsorgen ska kommunen begära utdrag ur
belastningsregistret i likhet med rådande praxis inom skola och barnomsorg.
ü Inrätta fler mötesplatser för äldre.
ü Inrätta ett lämplighetstest vid nyanställning inom äldreomsorgen.
ü Etablera fler trygghetshotell i Malmö.
ü Inrätta fler trygghetsboenden i Malmö.
ü Införa demensteam som kan stärka stödet till demenssjuka.
ü Verka för avgiftsfri kollektivtrafik för 65+.
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Mat
ü Påbörja byggandet av tillagningskök och anställande av kockar till äldreboenden i
kommunen, med målsättningen att detta ska införas på samtliga äldreboenden.
ü Närproducerad mat ska prioriteras.
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Demokrati och mänskliga rättigheter
Malmö stad måste tydligare markera mot rörelser och organisationer vars ideologier
underminerar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Sverigedemokraterna verkar för
att Malmö stad tydligare står upp för demokratin mot de krafter som ser våldet som ett
medel.
De senaste årens invandring från Mellanöstern har fört med sig de antisemitiska
konspirationsteorier som ofta cirkulerar i arabiskspråkiga medier. Förutom att Malmö stad
systematiskt måste motverka antisemitismen och analysera dess orsaker måste kommunen
också göra en tydlig markering. Sverigedemokraterna vill att Malmö stad bygger ett
monument till minne av Förintelsen så ingen någonsin glömmer denna fruktansvärda
händelse. Vi vill helst att kommunen bygger detta monument i Rosengård för att göra en
tydlig markering att ingenstans i Sverige finns det utrymme för de antisemitiska
konspirationsteorier som resulterade i Förintelsen, inte ens i Rosengård.
Hatet mot svenskar ska behandlas som all annan rasism i Malmö. Kommunen ska utreda
omfattningen av svenskfientligheten samt ta fram en åtgärdsplan. Sverigedemokraterna vill
motverka svenskfientligheten i Malmö. Hat mot människor på grund av deras etnicitet eller
nationalitet ska aldrig accepteras eller ursäktas i Malmö.
Malmö stad ska använda sig av sitt varumärke och opinionsbilda mot företeelser som
våldsbejakande extremism, hedersvåld och könsstympning och andra företeelser som skulle
kunna begränsa Malmöbornas frihet.
Sverigedemokraterna anser att Malmö stads organisation inte är neutral utan representerar
grundläggande demokratiska värderingar. Politiker och tjänstemän i Malmö stad har en
skyldighet att slå vakt om dessa värderingar.
Sverigedemokraternas förslag
Antisemitism
ü Bygga ett monument i Malmö till minne av Förintelsen.
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ü En utredning ska tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och
omfattning bland Malmös skolungdomar.
ü Genomföra en förstudie om orsakerna till antisemitismen i Malmö för att skapa ett
gemensamt underlag för tjänstemän och politiker i arbetet mot antisemitism.
Våldsbejakande extremism
ü Allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig till
totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika sätt
försöker hindra malmöbor från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, ska
avvecklas.
ü Malmö stad ska inrätta ett råd mot våldsbejakande extremism i Malmö där
representanter för olika förvaltningar kan träffas och dela erfarenhet och kunskap,
samt arbeta med lokala strategier mot våldsbejakande extremism.
ü Utreda hur en effektiv informationsdelning kan genomföras mellan olika aktörer
inom ramen för gällande lagstiftning, i syfte att förebygga och motverka
våldsbejakande extremism.
ü Malmö stad ska årligen med hjälp av lämpliga forskare upprätta en redovisning om
hur utbredd den våldsbejakande extremismen är i Malmö.
ü En kommundoktorandtjänst ska inrättas med syftet att producera mer
kunskapsunderlag om den våldsbejakande extremismen i Malmö.
ü Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer som möjliggör
våldsbejakande extremism i Malmö.
ü Malmö stad ska inte på något sätt stödja organisationer som har samröre eller
samverkan med Muslimska brödraskapet.
Lokal demokrati
ü Malmöborna ska få möjligheten att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att
lämna in medborgarförslag.
ü Bilda ett ungdomsråd som kan fungera som en referensgrupp för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och andra kommunala organ.
ü Malmö stad ska införa en karenstid när det gäller anställningar av tidigare politiker.
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Svenskfientlighet
ü Genomföra en utredning för att ta reda på omfattningen av svenskfientligheten i
Malmö samt återkomma med en åtgärdsplan.
ü Inrätta en kommunal kommission mot svenskfientlighet.
ü Motverka svenskfientligheten i Malmö.
Jämställdhet
ü Malmö stad ska upprätta ett kompetenscenter som kontinuerligt kartlägger
hedersförtrycket i Malmö samt fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck.
ü Ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck med tydliga och mätbara mål.
ü Malmö stad ska ha en hedersbrottssamordnare inom kommunen.
ü Genomföra en informationskampanj kring våldtäkt och annat sexuellt våld, riktad till
ungdomar och till vuxna som arbetar med unga, med syftet att förbättra ungdomars
kunskaper kring ämnet.
ü Genomföra en kartläggning om hur och i vilken omfattning problemet med
könsstympning yttrar sig i Malmö samt att utreda på vilket sätt Malmö stad kan
skydda personer som befinner sig i riskzonen för att utsättas för könsstympning.
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Funktionsvariationspolitik
Sverigedemokraterna verkar för att funktionsvarierade ska få fler möjligheter i Malmö. Bland
annat ska kommunen anställa fler funktionsvarierade. Kommunen ska satsa mer resurser så
att tillgängligheten för funktionsvarierade höjs.
Sverigedemokraterna arbetar aktivt för alla människors funktionsrätt i det svenska
samhället. Vi vill att personer med funktionsvariation ska få det stöd de behöver och ges
möjligheter till goda levnadsvillkor. För att dessa personer ska kunna ta del av samhällets
tjänster krävs ökad tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information.
Sverigedemokraternas förslag
ü Malmö stad behöver undersöka möjligheterna att anställa fler funktionsvarierade i
kommunens egna verksamheter.
ü Staden ska bli mer tillgänglig för funktionsvarierade.
ü Kartlägga kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor årligen och publicera detta i
en kommunal tillgänglighetsrapport.
ü Stärka förvaltningarnas arbete med tillgänglighetsfrågor.
ü Anpassa Malmös lekplatser till funktionsvarierade barn.
ü Öka anslagen till parasporten i Malmö.
ü Malmö stad ska tillsätta en tillgänglighetssamordnare.
ü Malmö stad skall instifta ett tillgänglighetspris.
ü Närproducerad mat ska prioriteras.
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Trafik
Transporter och transportanläggningar ska lokaliseras så att intrång i stads- och naturmiljön
begränsas i största möjliga mån. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem ska finnas tillgängliga
och förutsättningarna för säker gång och cykeltrafik ska vara goda. Sverigedemokraterna
förespråkar miljöanpassade eldrivna bussar.
Vi avser införa en mer dynamisk hastighetsbegränsning än dagens – vi anser således att
hastigheter mellan 30 – 70 km/h är möjliga i Malmö – naturligtvis med hänsyn taget till plats
och tid. Vid vissa tidpunkter, väder och trafikmängd kan hastigheten på gatorna således
variera beroende på dessa aspekter.
Vår idé om trafiken i Malmö är att alla trafikslag såsom bil, cykel, buss m.fl. måste samsas
om utrymmet. Vi säger nej till utökningen av superbussar och spårvagnen som
kollektivtrafikmedel.
Malmöborna måste ha möjligheten att åka bil till arbetsplats och skjutsa barnen till skolan
och det måste finnas parkeringsplatser för bilar så det är möjligt att kunna ha bil i Malmö.
Alltför höga parkeringsavgifter gör bilinnehavandet till en klassfråga, vilket är djupt orättvist.
Malmöbor med en medelinkomst ska kunna ha råd att parkera i Malmö stad.
Sverigedemokraternas förslag
ü Förbättra underhåll av gator, cykelvägar och torg.
ü Ökad samverkan mellan de olika trafikslagen.
ü Att införa dynamisk hastighet på Malmös gator för att förenkla för stadens
trafikanter.
ü Att Malmös olika trafikprogram ska behandlas gemensamt och inte som idag i
program för varje trafikslag, detta för ett samspel mellan de olika trafikslagen.
ü Utökad information/utbildning till Malmös cyklister och mopedister om regler och
förbud.
Parkering
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ü Parkering i centrum med P-skiva på helger.
ü Etablera fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld.
ü Göra en översyn av Malmö stads parkeringspolicy för att sänka avgifterna.
ü P-normen måste bibehållas och inte minskas, så det blir möjligt att ha flera bilar i ett
hushåll.
ü Parkeringsområden som är avgiftsbelagda ska inte utökas.
ü Malmö stad ska inta en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.
Kollektivtrafik
ü Använda el-drift för all kollektivtrafik för optimal miljöanpassning.
ü Verka för avgiftsfri kollektivtrafik för 65+.
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