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1. Inledning
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi
betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar
strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med 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.
Sverigedemokraternas ambition är att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället.
Genom partiets historiska utveckling har vi haft både en stark och kontinuerlig tillväxt. I
valet 2010 valdes Sverigedemokraterna för första gången in i Riksdagen och erhöll då 5,7
procent av riksdagsrösterna samt representation i 246 av landets 290 kommuner. Idag finns
partiets kommunala företrädare invalda från norr till söder och styr flera kommuner på
olika platser i Sverige. Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt
att på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som väljarna har gett oss.
Det här programmet drar upp de generella riktlinjerna för en sverigedemokratisk
kommunpolitik. Det är med utgångspunkt i dessa riktlinjer som partiets kommunpolitiker
runt om i landet, utifrån sina lokala förutsättningar, lägger fram konkreta förslag kring hur
deras respektive kommuner ska styras och förvaltas. Självklart måste en prioritering utifrån
lokala förutsättningar göras eftersom samtliga målsättningar sannolikt inte kan uppnås
samtidigt. Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik, utan verkar för en
ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik, som skapar stabilitet och tillväxt.
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. När prioriteringar måste
göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning
ska ges företräde.

2. Demokrati
2.1. Det kommunala självstyret
Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati
betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå
ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket
problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder
konsensus kring vilka som ska räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en
gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser
således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i
staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande
demokrati.
Dagens svenska kommuner har vuxit fram ur en lång historisk tradition av lokalt självstyre i
svenska socknar. I och med kommunalförordningen 1862 kom begreppet först in i svensk
lagstiftning men byggde redan då på en äldre sedvanerätt. Länge hade mindre kommuner
ett system med allmän rådstuga, det vill säga att alla boende kunde besöka mötet och göra
sin röst hörd. Idag kan medborgarna göra sina röster hörda i allmänna val och
folkomröstningar.
För demokratins skull och för ett sundare och livskraftigare och tryggare Sverige måste det
kommunala självstyret försvaras, breddas och fördjupas. En kommun är inte och bör inte
vara en rent administrativ yta, utan för att de beslut som tas ska vara legitima så måste det
finnas en underliggande gemenskap - ett lokalsamhälle som är byggt på samhörighet på
samma sätt som Sverige som stat är det på den nationella nivån.
Närdemokratin kräver att kommunsammanslagningar undviks, så att beslutanderätten i
lokala frågor ligger så nära medborgarna som möjligt och att, så långt möjligt, besluten
upplevs som legitima av kommunens medborgare. En ordning där exempelvis en del av en
kommun konsekvent anser sig överkörd är demokratiskt tvivelaktig. Istället för ytterligare
kommunsammanslagningar, som går ut över närhet och tillgänglighet och som oftast
medför att besluten flyttas längre ifrån medborgarna, ser Sverigedemokraterna ett ökat
samarbete mellan kommuner som en fördelaktig lösning för att klara välfärden. Om
sammanslagning ändå föreslås bör det inte genomföras utan att folket får säga sitt i en
folkomröstning.
Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga i beslutsprocessen? Hur kan dialogen
med och mellan medborgarna förbättras? Det finns kommuner i Sverige som kommit
mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommunala demokratin. Konceptet edemokrati öppnar för nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika IT-lösningar för
tillgänglighet och diskussion.
Kommunalt självstyre innebär också att lokala beslut bör hållas lokala, vilket innebär att
statliga ingrepp i lokala ärenden bör undvikas så långt det är möjligt. För att uppnå detta
krävs ett ständigt givande och tagande visavi staten. Om alltför långtgående statliga krav
ställs på en verksamhet bör staten i stället ta över hela ansvaret av demokratiska skäl. På
samma sätt utmanas det kommunala självstyret utifrån ökade regionala ansvar som
övertrumfar kommunbestämmandet. Det är viktigt att beslut sker så nära medborgarna
som möjligt.
Sverigedemokraterna vill:
●

Värna det kommunala självstyret mot alltför långtgående statliga och regionala ingrepp.

2.2. Politik på lika villkor
Det finns demokratiska missförhållanden på många platser i det svenska samhället. Det
demokratiska systemet existerar för att ge alla medborgare en chans att via sina valda
ombud kunna göra sina röster hörda i de beslutande församlingarna. Det betyder att det är
olämpligt när regler manipuleras för att gynna vissa aktörer på andras bekostnad, till
exempel genom valkretsindelning som sätter proportionaliteten ur spel. Antalet platser i
styrelser, nämnder och beredningar ändras i vissa fall godtyckligt utifrån valresultat, vilket
kan få till följd att vissa partier nekas insyn i den kommunala verksamheten.
Partierna finansierar i vissa fall sin verksamhet genom omfattande kommunala partistöd
som beräknas på ett sätt som gynnar de stora partierna. Storleken på Sveriges kommuner
varierar dock mycket och behoven och resurserna styrs mycket av invånarantalet. Det är
därför viktigt att sköta kommunen på ett effektivt sätt och undvika onödigt arbete.
Personalen, inklusive den politiska ledningen ska dimensioneras utifrån kommunens behov.
På samma sätt som staten ansvarar för alla medborgares rätt till likvärdig välfärd så är det
kommunens ansvar att motverka skillnader i service mellan olika platser. Därför ska som
princip kommunen inte heller fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis
av den etniska sammansättningen.
Sverigedemokraterna vill:
● Att alla partier som är invalda i fullmäktige bör ha rätt till insynsplatser i relevanta organ.
● Ha handlingsplaner mot politisk extremism, kriminella handlingar och hot mot
förtroendevalda.
● Utforma regler för politikerarvoden, avgångsvederlag och utbildning utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarna.
● Ej fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska
sammansättningen.

3. Ekonomi
3.1. God ekonomisk hushållning och planering
En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning
för att undvika situationer där kommunens ekonomi framtvingar hårda besparingar.
Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa
möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.
Kommunen bör hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under
varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida
pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. För att uppnå detta
måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering.
Genom en tydlig redovisning om hur de kommunala resurserna fördelas ges varje
kommuninvånare möjlighet att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktig,
vilket gynnar det demokratiska inflytandet.
Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider. Innan kommunen
genomför stora reformer och investeringar måste den ta hänsyn till att det ekonomiska
läget väsentligt kan komma att förändras. Den långsiktiga utgångspunkten är att enskilda
kommuner så långt som möjligt ska finansiera sig själva. En kommuns kostnader bör i
längden inte finansieras av andra kommuner. Runt om i landet ser vi exempel på
kommuner som finansierar orimliga kostnader för till exempel flyktingmottagningen genom
det kommunala utjämningssystemet. Det är uppenbart att befolkningstillväxt inte alltid
leder till ökad skattebas. Tillväxt genom snabb flyktingmigration kan exempelvis leda till en
successiv urholkning av skattebasen och det är därför bättre om kommunen växer socialt
hållbart. Kommunen bör säkerställa att man har kunskap om de kommunala
budgeteffekterna av statliga budgetbeslut. Sverigedemokraterna ska verka för att inte
skuldsätta kommande generationer.
Sverigedemokraterna vill:
• Sträva efter att, så långt det är möjligt, ge varje kommuninvånare insyn i den
lokala ekonomin samt att redovisningen ska präglas av öppenhet.
• Prioritera kärnverksamheterna.
• Att skulderna inte får förskjutas till kommande budgetar eller generationer, utan
måste tas med i varje budget, beaktas ekonomiskt och även anpassas efter den
verkliga situationen.
• Sträva efter en socialt hållbar och tillväxtfrämjande utveckling.
• Sträva efter att långsiktigt kunna svara för sina egna kostnader
• Redovisa vilka kostnader som är lagstadgade.

3.2. En solidariskt finansierad välfärd
Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Skattehöjningar
får aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem. Välfärden ska
vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska skillnader
mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via skattepolitik. Istället måste
utbildning och arbete löna sig; dessa incitament är grundläggande för tillväxten och därmed
för vår gemensamma välfärd. Eftersom det oftast är kommunen som står för den allmänna
servicen finns ett behov av att äga och driva verksamheter. Offentligt ägande är viktigt för
infrastruktur och de mest grundläggande kommunala funktionerna. Att välfärden ska vara
skattefinansierad innebär dock inte alltid att kommunen också måste vara utförare. Det kan
finnas stora effektivitets- och kvalitetsvinster med att låta andra aktörer utföra tjänster för
kommunens räkning.
Lämpliga verksamhetsområden för utläggning på andra aktörer måste bestämmas utifrån
att det gynnar samhällsnyttan på lång sikt. Detta ska därför också ligga till grund för varje
beslut som rör kommunens verksamhet och ägande. Det kan till exempel handla om att
kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad
eller att kommunens investeringstak inte tillåter nödvändiga investeringar.
Sverigedemokraterna vill:
• Att privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom lämpliga verksamhetsområden.
• Att långsiktighet, kontinuitet och kvalitet ska vara avgörande vid privata
övertaganden.

3.3. Näringsliv och företagande
Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som
utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott
företagsklimat är avgörande för sysselsättningen.
En kombination av såväl småföretagande och stora företag är särskilt gynnsamt för en
kommun. Det är viktigt att en kommun har en konstruktiv relation med företagarna och i
synnerhet de större för att gemensamt kunna stärka kommunens arbetsmarknad och
företagsklimat.
Kommunen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva
samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende för att uppnå ett gott
företagsklimat. Det kan innebära att förbättra den kommunala servicen och kommunens
bemötande av företag; en mer serviceinriktad myndighetsutövning med korta
handläggningstider, tydliga och transparenta avgifter samt en dialogbaserad
myndighetsutövning. Kommunen måste underlätta för lokala företag att hitta relevant
kompetens som näringslivet efterfrågar. Det kan handla om att förmedla utbildningar för
befintlig personal, men också att knyta samman skola och näringsliv på ett bättre sätt.
Kommunerna kan även genom kunskapsspridning och rådgivning erbjuda stöd vid
uppstarten av sociala företag. Denna företagsform spelar en avgörande roll för
funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden. Studenter kan erbjudas praktik inom
kommunen, där de genom att arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den
nödvändiga erfarenheten för att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också
utsikterna för att en större andel högutbildade söker sig till och stannar kvar i kommunen.
Besöksnäringen sysselsätter många, inte minst unga och personer som är nya på
arbetsmarknaden. Besöksnäringen är relevant i varierande grad i alla kommuner och skapar
arbetstillfällen i allt från fjällstationer, skidliftar och skärgårdshamnar till muséer,
djurparker, nöjesfält och nattklubbar. Den möjliggör för svenskar att se och lära sig mer om
sitt land och fungerar som ett skyltfönster för semestrande turister. En av flera aspekter av
detta är möjligheten att få alkoholtillstånd för lokala företag, vilket sannolikt skulle bidra till
fler besökare, fler arbetstillfällen och även fungera som marknadsföring av kommunen till
potentiella besökare.
Företagsbostäder bör främjas för att underlätta för företagsetableringar. 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. Därför är det
viktigt att kommunen tar höjd för bostadsbyggande som behövs för verksamheter som
redan finns eller ska etableras och som är viktiga för kommunen.
Kommunerna är viktiga beställare av offentliga upphandlingar. Eftersom
Sverigedemokraterna värnar goda villkor på arbetsmarknaden och rimliga löner, är det
viktigt att detta även återspeglas vid offentliga upphandlingar. Kommunerna bör därför inte
begränsa sig till ekonomiska faktorer vid budgivningar. Fokus bör ligga på att
upphandlingsprocessen ska vara så lokalt företagsvänlig som möjligt. Här är det viktigt att
underlag för upphandling inte är för omfattande och byråkratiska, eftersom det slår mot
småföretagare. Det är viktig med en kontinuerlig kontakt med näringslivet i
upphandlingsfrågor för att undvika att kommunen lägger hinder i vägen för lokala företag.

Sverigedemokraterna vill:
• Verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan
kommunen, näringslivet och utbildningsväsendet.
• Uppmuntra och stimulera socialt företagande.
• Stärka möjligheterna till praktik för studenter i den kommunala verksamheten.
• Beakta det lokala näringslivets behov vid upphandling.
• Sträva efter att skapa goda förutsättningar för ett utvecklande näringsliv.

4. Samhällsbyggnad
4.1. Planering och livsmiljö
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön.
Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga
samhällsmiljöer.
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av
samhällsplaneringen. 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. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas och
hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer måste minimeras. Närhet till arbete,
offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra
naturliga mötesplatser.
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor
omfattning. Grönområden, parkmark och naturliknande miljöer ska vara en självklar och
sammanhängande del av stadsbilden. Då hela kommunen ska leva enligt vår politik så måste
också den aspekten tas med i beslut. En levande landsbygd är en grund för att staden ska leva
och tvärtom. Då detta är en mycket lokal fråga så utgår vi ifrån att varje kommun i sin
självbestämmanderätt tar stor hänsyn till att staden/landsbygden ges möjlighet att växa och
frodas vad gäller möjlighet att bo och leva i.
Jordbruksmark som bebyggs är mycket svår att återställa och kompensationsåtgärder svåra och
otillräckliga. Jordbruksmark är därför i praktiken en ändlig resurs. Sveriges självförsörjningsgrad
är nere på 50 procent, vilket kan få allvarliga konsekvenser för Sverige vid kris. Mycket av den
hotade biologiska mångfalden återfinns dessutom just i odlingslandskapet. Svenskt jordbruk är
också ett av världens miljövänligaste. Därför bör kommuner vara mycket återhållsamma med att
exploatera jordbruksmark. Möjliga alternativa placeringar av bebyggelse bör alltid undersökas
noga både i översiktsplaner och i detaljplaner.
Redan idag ger lagen medborgarna rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen. Det är ett
viktigt inslag i demokratin som kan fördjupas ytterligare. De invånare som berörs av beslut inom
detta område ska ha stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta kan till exempel ske
genom politikerträffar, remissförfarande och digitala rådslag.
I många kommuner har det under lång tid funnits en tendens att i för hög grad koncentrera
kommunala satsningar och även planering av nya bostäder till kommunernas huvudorter.
Sverigedemokraterna vill verka för att bryta denna trend, vilket behövs för att kunna
upprätthålla en levande landsbygd. Inte minst i samband med nyetableringar av företag, bör
kommunen bidra till att tomter tillhandahålls i bra lägen utanför centralorterna. Här kan en
positiv politik beträffande sådant som VA-anslutning eller möjligheten att tillhandahålla tomter i
strandnära lägen göra det både enklare och attraktivare att bosätta sig utanför tätorterna.
Sverigedemokraterna vill:

• Att ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all
samhällsbyggnad.
• Eftersträva varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser,
närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter vid
planeringen av nya bostadsområden.
• Att grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och
sammanhängande del av stadsbilden och stor hänsyn ska tas till det lokala
ekosystemet.
• Undvika jordbruksmark vid planering av bebyggelse.

4.2. Trivsel och välbefinnande
I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället minskar är
det lätt att glömma att många duktiga medborgare faktiskt gör goda och modiga gärningar.
Det kan vara att vittna i ett obehagligt brottmål, gå emellan i ett slagsmål eller att stävja
mobbning med mera. För att lyfta upp och stärka dessa goda förebilder bör kommunerna
inrätta ett särskilt pris för civilkurage.
Klotter och nedskräpning är problem som tyvärr ökar både på landsbygd och i våra städer
vilket inverkar negativt på invånarnas trivsel och trygghetskänsla. Kommunen bör inte tillåta
legala klotterplank eftersom dessa i flera fall visat sig öka snarare än minska det illegala
klottret.
Ett tilltagande problem i större städer är storskaligt offentligt tiggeri som organiseras av
utländska ligor, som ofta också är inblandade i människohandel och andra kriminella
aktiviteter. Denna verksamhet bör förbjudas.
En annan viktig faktor i arbetet för ökad trivsel är den offentliga konsten som bör ha en
folklig förankring, fokusera på konstruktiva värden och på ett tydligt sätt lyfta fram det
nationella och lokala kulturarvet.
Sverigedemokraterna vill:
• Inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage.
• Stoppa klotter och olaglig affischering.
• Införa ett förbud i ordningsstadgan mot offentligt tiggeri och ett krav på tillstånd
vid insamling av pengar, oavsett om detta sker aktivt eller passivt.
• Att den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta
fram det nationella och lokala kulturarvet.

4.3. Trafik och kommunikationer för tillväxt
Den del av väg- och gatunätet som är ett kommunalt ansvar, det vill säga inom tätortsgräns,
måste underhållas och vara i ett sådant skick att inte näringsliv eller invånare missgynnas.
Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och landsbygd. Kommunens vägar
måste därför hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela året.
Kollektivtrafiken kommer sannolikt att utnyttjas än mer i framtiden. Den ska utgöra en
allmän samhällsservice gentemot kommunens invånare och binda samman alla orter i
kommunen. Kollektivtrafiken utgör dels ett alternativ för dem som inte har egen bil, dels ett
positivt komplement till bilen. Kommunen bör också arbeta för att vid behov utöka spåroch busslinjer. Detta sammantaget betyder minskad miljöpåverkan. För att systemet ska
upplevas som rättvist bör kollektivtrafiken vara väl utbyggd även i kommunens
ytterområden.
En förutsättning för att framgångsrikt driva företag är att kommunikationerna fungerar.
Kommunen bör därför, där marknaden inte själv är villig att satsa, bidra till att stärka den
lokala IT-infrastrukturen, vilket även naturligtvis inkluderar att hålla de redan befintliga
kommunala datakommunikationsnäten i ett så gott skick som möjligt. Kommunen ska
arbeta för att alla kommuninvånare får tillgång till digital infrastruktur och där så långt det
är möjligt verka för att kommunala stadsnät är öppna för olika operatörer att erbjuda
tjänster och konkurrera inom.
Bilen kommer under överskådlig framtid att spela en avgörande roll för transporter av både
varor och människor, i synnerhet utanför storstadsområdena. Sverigedemokraterna
motsätter sig åtgärder mot bilismen som ökar människors kostnader och försvårar deras
vardag. De sänkningar som under lång tid skett av hastighetsbegränsningar samt de
medvetet försvårade möjligheterna att köra in i centralorter respektive att hitta parkeringar
är exempel på politiska åtgärder som försvårar för kommunens invånare. Det är värt att
påminna om att de flesta som bor på landsbygden behöver bilen för att ta sig till sin
närmaste centralort. Det kan röra sig om skjutsningar till skola, transporter till arbete och
fritidssysselsättningar samt besök hos bekanta.
Sverigedemokraterna vill:
• Att vägar och gatunät måste hålla god kvalitet i hela kommunen.
• Att kollektivtrafiken bör ha god täckning även i kommunens ytterområden.
• Att IT-infrastrukturen ska vara god i kommunens alla delar.
• Verka för en allt säkrare trafik, men inte en allt långsammare.

4.4. Arkitektur
Arkitektur och offentliga miljöer som uppförs i Sverige bör fylla invånarna med framtidstro
och andra positiva känslor. Att skapa god arkitektur och trivsamma offentliga miljöer med
höga skönhetsvärden ska vara huvudsaklig målsättning för ansvariga beslutfattare.
Sverigedemokraterna konstaterar att det bland allmänheten finns ett utbrett missnöje med
viss modern arkitektur och vissa moderna offentliga konstverk. Detta visar sig bland annat
genom att många medborgare engagerar sig ideellt för skönhetsmässiga värden inom
arkitekturen. Forskning visar även att enkel, repetitiv och utarmad arkitektur gör människor
oroliga, missmodiga och irriterade samt att allmänheten generellt föredrar ett mer klassiskt
stadsuttryck och ett formspråk som anknyter till en gammal byggnadstradition.
Varje stad och ort har sin egen historia och arkitektur. Det är många gånger det som ger
platsen sin karaktär och även gynnar staden i turism och attraktivitet. En lokal nationell
patriotism och stolthet över sin stad eller ort ger samhörighet.
Därför är det mycket viktigt att stor hänsyn tas till detta när ny eller ombyggnation görs.
Exemplen på fula byggnationer som fullständigt bryter sig loss från övrig arkitektur är
många. Nya inslag i den gemensamma miljön bör därför ta större hänsyn till den
omkringliggande miljön och platsens kulturella arv.
Sverigedemokraterna vill:
• Att byggnation bör sammanfalla med övrig arkitektur och eftersträva en
återspegling av närområdets karaktär och historia. Vi bör säkra adekvat
kulturmiljökompetens för att bebyggelsemiljöer inte ska förvanskas eller rivas.

5. Brottsbekämpning
5.1. Förebygga brott
Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder
som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar
samt fler poliser med ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi
på kommunal nivå dock göra allt vi kan för att pressa tillbaka brottsligheten.
Brottsförebyggande arbete kan delas upp i två områden. Social brottsprevention innebär
åtgärder som, ofta långsiktigt, påverkar en persons benägenhet att begå brott. Exempel på
sådan verksamhet kan vara antiskolkprogram i skolan. Situationsanpassad brottsprevention
innefattar åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i
brottslighet genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att
minska vinsten av brottet. Exempel på sådan verksamhet kan vara att införa
kameraövervakning eller patrullerande ordningsvakter på brottsutsatta platser.
Sverigedemokraternas uppfattning är att båda angreppssätten är helt nödvändiga, men att
den situationsanpassade brottspreventionen i dagsläget är mest eftersatt och därför kräver
mest resurser i form av nysatsningar. Man vet till exempel att en så enkel åtgärd som
upplysta promenadvägar minskar risken för överfall avsevärt då mörkret i många fall är
brottslingens bäste vän. Kommunerna bör därför göra en övergripande utvärdering av
belysningen i parker och promenadstråk.
I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan
med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och
missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare,
väktare och övervakningskameror.
All personal som arbetar med barn och ungdomar inom samtliga kommuner ska kunna
uppvisa utdrag ur belastningsregistret, som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till
övergrepp mot barn. För att erhålla ekonomiskt stöd ska även arrangörer av
frivilligverksamhet för barn och unga vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom
verksamheten begått brott riktade mot barn.
Alla kommuner, i vilka det förekommer hedersrelaterat våld, bör bedriva ett strukturerat
arbete mot detta. Arbetet bör vidare följa en nationell handlingsplan för att inte för stora
skillnader i tillvägagångssätt och bemötande av våldsutsatta uppstår mellan olika
kommuner.
Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande inkomstkälla för
den organiserade brottsligheten. Kommunerna måste därför ta sitt tillsynsansvar på detta
område på stort allvar och utveckla ett nära samarbete mellan ansvariga myndigheter.
När någon utsätts för brott har samhället ett ansvar att ge stöd och hjälp. Tyvärr tenderar
samhället idag att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens. Kommunen bör ge
största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödjande verksamheter.
Kommunen bör genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar,
satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.

Sverigedemokraterna vill:
• Ha ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis,
näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
• Bevaka särskilt otrygga och brottsutsatta områden genom extrainsatser i form av
kameraövervakning, väktare, bevakningspatruller och/eller ordningsvakter.
• Göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och
promenadstråk.
• Att all personal som arbetar med utbildnings- och omsorgsverksamhet inom
kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
• Uppmuntra bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper.
• Bedriva ett arbete för att motverka förekomsten av klankriminalitet, etnisk
betingad brottslighet, radikal islamism, politisk extremism och hedersrelaterad
brottslighet.
• Stödja lokala brottsofferjourer och noggrant följa upp deras verksamhet.
• Genomföra kontinuerliga drogtester i förebyggande syfte.

5.2. Utanförskapsområden
I Sverige har dussintals områden pekats ut av polisen som utsatta, varav somliga benämns
som särskilt utsatta. Ett utsatt område karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där
kriminella har en negativ inverkan på lokalsamhället. Genom direkta och indirekta
påtryckningar blir effekten att boende i området upplever otrygghet och får en minskad
benägenhet att anmäla brott eller att medverka i rättsprocesser.
En gemensam nämnare hos de utpekade särskilt utsatta områdena i Sverige är att en hög
andel av fastighetsbeståndet förvaltas och ägs av de allmänna bostadsbolagen.
Fastighetsbestånden är vid många områden etablerade under perioden 1965-1975 som en
del av miljonprogrammet. En enformig arkitektur och valet av betong som
byggnadsmaterial, i kombination med en storskalig bebyggelse, möjliggjorde att många
bostäder kunde byggas billigt. Detta har dock över tid resulterat i en bristande attraktivitet
för områdena, där människor som haft möjlighet har valt att lämna dessa bostadsområden.
Människor med små ekonomiska resurser och i ett socialt utanförskap blev kvar på
platserna, i kombination med tomma lägenheter. Migrationsverket har under senare tid
tillsammans med kommunerna tillhandahållit dessa tomma lägenheter till asylsökande och
nysvenskar. Genom det svenska etablissemangets bristande ansvar och förmåga att förstå
riskerna med en sådan migrationspolitik har individer med små ekonomiska resurser i ett
socialt utanförskap sökt gemenskap och sammanhållning på andra sätt. Kulturella, religiösa,
ekonomiska och etniska attribut förde dessa människor samman. Därigenom har dessa
bostadsområden blivit dominerade av ett etnifierat utanförskap för individer som saknat en
svensk tillhörighet.
Den allmänna debatten om att hantera Sveriges utsatta områden har länge fokuserat på
sysselsättning för individen, där människor blir en del av samhället genom att börja jobba.
Att ha ett arbete, kollegor och en känsla av att bidra till samhället är en mycket viktig del av
att bli en del av samhället. Dock är sällan enskilda åtgärder den enda lösningen.
Sverigedemokraternas anser att frågan är mer komplex. För att individen ska ha en chans
att bli en del av det svenska majoritetssamhället måste kommunerna verka för
gemensamma värderingar, ett gemensamt språk, en gemensam kultur, framtidstro och en
vilja hos individen att bygga Sverige till en bättre plats.
För att uppnå gemenskap och pliktkänsla är det av särskild vikt att krafter som motarbetar
svenska värderingar inte stöttas ekonomiskt eller på annat sätt av det allmänna.
För att möjliggöra detta mål krävs att individerna i områdena kan känna förtroende för det
svenska rättssamhället. Sverigedemokraterna anser att kommunerna därmed har ett
ansvar att dels aktivt driva opinion i riksdagen för att stärka den lokala polisära närvaron,
dels arbeta förebyggande genom en stärkt samhällsnärvaro.
Ansvaret för boendeområdena och förutsättningarna för en vidareutveckling ligger i första
hand på kommunerna. Kommunerna ska därför möjliggöra en bostadskarriär för invånarna i
området, vilket kan ske genom ombyggnation eller genom omvandling till bostadsrätter
samt försäljning till den privata marknaden. Genom att förändra fastighetsbestånden
möjliggörs en varierad boendemarknad som i sin tur förändrar befolkningsstrukturen och
ökar den individuella ansvarskänslan i området. Vidare är det av särskild vikt att främja en
spridd bebyggelse för att motverka förtätning och trångboddhet, då dessa på sikt riskerar
att utveckla en social oro och utgöra grund för odemokratiska intressen. Till följd av det
kommunala planmonopolet kan kommunerna arbeta förebyggande genom att verka för
attraktiva boendemiljöer som främjar en social hållbarhet.
Genom koordinerade insatser kan kommunerna nyttja befintliga resurser och kännedom
inom sina egna förvaltningar för att kartlägga omfattningen av företeelser som är

kontraproduktiva till en god integration. Socialtjänsten är av särskild vikt i arbetet för att
identifiera barn med risk för att fara illa eller bli påverkade av odemokratiska värderingar.
Utsatta områden är en riskfaktor för den svenska demokratin och alla åtgärder står till buds
för att lyfta dessa områden måste beaktas – från frågan om gestaltning och fritid till kultur
och språk. Under inga omständigheter får fenomenet normaliseras och accepteras som en
del av den svenska vardagen.
Sverigedemokraterna vill:
• Bidra till sammanhållning genom svenska värderingar.
• Begära delaktighet och ansvarstagande i lokalområdet men även i hela samhället
för att individen ska få ta del av de allmänna resurserna.
• Främja assimilering till det svenska samhället för att uppnå social hållbarhet.
• Främja en spridd och diversifierad bebyggelse med fokus på att minska
trångboddhet och kluster av oattraktiva boendemiljöer.
• Verka för attraktiva boendemiljöer med god arkitektonisk gestaltning som
främjar social hållbarhet.
• Möjliggöra en polisiär närvaro i de utsatta områdena och bidra till
trygghetsskapande insatser.
• Koordinera ett förvaltningsövergripande arbete för att kartlägga odemokratiska
företeelser och aktivt motverka dessa.
• Inbegripa den fysiska, kulturella och sociala planeringen i arbetet mot utsatta
områden.

6. Invandring, assimilering och återvandring
6.1. En ansvarsfull invandringspolitik
Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade
invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att
invandrarna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta
ned foten för att få till stånd en förändring.
I kölvattnet av en ohållbar migrationspolitik kan kommuner idag inte längre neka
Migrationsverket vissa utplaceringar av flyktingar. Likaså måste samtliga kommuner idag ha
en beredskap för att ta emot nyanlända. Sverigedemokraterna är starkt kritiska till att så är
fallet då det naturliga bör vara att kommunerna själva har bäst insikt i huruvida
flyktingmottagning är möjlig givet förutsättningarna.
Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats är det vår
inställning att samtliga kommuner aktivt bör bedriva opinionsarbete för att få till stånd en
förändring och ett återinförande av det kommunala självbestämmandet. Folkomröstningar
bör uppmuntras som ett medel för att bestrida Migrationsverkets beslut, vilket också skulle
ge ökad legitimitet.
Rapporter gör gällande att det statliga bidraget till kommunernas invandrarmottagning inte
är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna.
Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen
i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta
ett mångkulturellt bokslut där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för
kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses.
Sverigedemokraterna vill:
• Bedriva opinionsbildning för att återta det kommunala självbestämmandet.
• Motsätta sig avtal om invandrarmottagning och bestrida kommunplaceringar
från Migrationsverket/Länsstyrelsen tills dess att en mer ansvarsfull
invandringspolitik införts på nationell nivå.
• Uppmuntra kommunala folkomröstningar om flyktingmottagande.
• Upprätta ett årligt migrationspolitiskt bokslut.

6.2. Högre krav – assimilering istället för integration
Talesättet ”att ta seden dit man kommer” gäller inte längre. Nu talas istället om integration,
vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det
mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, som
går ut på att det är invandrarna som ska anpassa sig till det svenska samhället.
I kommunerna har den mångkulturella integrationspolitiken slagit igenom på olika sätt.
Mångfaldsplaner fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering, där svenskar i
praktiken diskrimineras till förmån för invandrare. Sverigedemokraterna vill avskaffa dessa
mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt att
den utformas så att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas.
Många kommuner har slutat med skolavslutningar i kyrkan eftersom det anses diskriminera
vissa invandrargrupper. Det finns också exempel på kommuner som infört muslimska
lovdagar och anpassat skolmaten efter muslimska traditioner. Årligen utdelas miljoner i
kommunala bidrag till invandrarföreningar vars syfte är att upprätthålla och förstärka
hemlandets kultur och identitet i Sverige.
Sverigedemokraterna anser att detta under lång tid visat sig kontraproduktivt för hela
landet och lett till ökad segregation. Som en del i att bryta segregationen och underlätta
anpassning till det svenska samhället anser Sverigedemokraterna att sfi (svenska för
invandrare) med samhällsinformation ska återinrättas för anhöriginvandrare som inte får
delta i arbetsförmedlingens etableringsprogram. Detta eftersom invandringen till Sverige,
förutom asylsökande och deras anhöriga, även består av arbetskrafts- och
kärleksinvandring.
Inte sällan är det kvinnor från fattigare länder som invandrar till Sverige för att pröva lyckan
i ett förhållande. Dessa kvinnor befinner sig ofta i en utsatt beroendeställning gentemot
mannen, vilket gör det viktigt att kvinnan ges förutsättningar för att klara sig i och anpassa
sig till det svenska samhället. Kommunerna ska därför, i den utsträckning det är nödvändigt
och ändamålsenligt beaktat sammansättningen och storleken av mottagandet, erbjuda
samhällsinformation tillsammans med sfi.
Sverigedemokraterna vill:
• Ersätta integrationsarbete med assimileringsfrämjande verksamhet.
• Stoppa positiv särbehandling.
• Stoppa mångkulturell ledighet i skolan, undantaget nationella minoriteter.
• Avveckla stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att
bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet.
• Kräva språktest samt prov i svenskt samhällsliv, med godkänt resultat, för de
invandrare som önskar delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.
Deltagande i undervisningen ska vara obligatoriskt för alla och ett krav för att
erhålla etableringsbidrag.
• Endast ge kommunal information och service på svenska, på moderna språk som
exempelvis engelska, tyska och franska samt på de nationella minoritetsspråken.

• Införa restriktiva regler för anlitande av tolkar på främmande språk, förutom de
nationella minoriteterna.
• Att mångfaldsplaner ska utformas så att alla former av diskriminering – även
omvänd sådan, det vill säga svenskfientlighet – motverkas.
• Erbjuda samhällsinformation tillsammans med sfi i den utsträckning det är
nödvändigt och ändamålsenligt beaktat sammansättningen och storleken av
mottagandet.

6.3. Stimulera återvandring
Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska samhället vill
Sverigedemokraterna stimulera till en ökad frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att
många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken
skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. Varje kommun bör ha en
återvandringshandläggare vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp
de återvändandes situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med
återvandringsbidrag. För mindre kommuner kan det vara lämpligt att ha
återvandringshandläggaren gemensam med andra kommuner i närområdet.
Kommunerna bör även genom informationskanaler och kampanjer öka medvetenheten om
vilka möjligheter som finns vid återvandring. Som en viktig del i en sund och långsiktig
flyktingpolitik kan skyddsbehövande under sin tid i Sverige ges utbildning och kunskaper
som kan tillämpas i hemlandet efter återvändandet. Det kan till exempel röra sig om
utbildning i företagande anpassat efter förutsättningarna i hemlandet. Detta får gärna ske i
projektform.
Sverigedemokraterna vill:
● Ha en återvandringshandläggare.
● Arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring.

7. Barnomsorg
Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga.
Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar att tillbringa mer tid med sina barn vilket
olyckligtvis har försvårats genom successiva lagändringar. Ett bra alternativ är så kallad
pedagogisk omsorg, som tidigare kallats dagmammor, där Sverigedemokraterna anser att
mångfald inom barnomsorgen är viktig. Vi ser positivt på alternativ som bygger på att
barnen får hjälp i sin utveckling ute i naturen, där de övar sina sinnen och sin grovmotorik
och samtidigt delar sina upplevelser med varandra. Allt detta skapar en gemenskap och
bidrar till att barnen får en inbyggd känsla för sin hembygd och dess natur.
Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen erbjuder och främjar alternativa
pedagogiska former och temaförskolor. Temaförskolor, till exempel natur- eller
kulturförskola, är ett annat sätt att öka valmöjligheter och valfriheten. Inte alla föräldrar
arbetar dagtid och därför är det viktigt att kommunen i den mån det är möjligt eftersträvar
nattdaghem för dem som behöver det.
Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.
Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga
kvalitetsförluster. Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande ska bejakas.
Sverigedemokraterna anser därför att kommunerna inte ska bedriva barnomsorg utifrån ett
genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts.
Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat
modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens
anpassning till det svenska samhället och att den tar alltför stora ekonomiska och
personella resurser i anspråk. Vetenskapliga rön har dessutom visat att
modersmålsträningen är så gott som verkningslös. En forskningsrapport från AKF (Anvendt
KommunalForskning) i Danmark, har slagit fast att det inte finns några mätbara skillnader
mellan elever som fått hemspråksundervisning och elever som inte fått det. I studien
prövade AKF kunskaper i läsning, matematik och naturvetenskap utan att finna några
skillnader, vilket lett till att samtliga kommuner i Danmark slopat
hemspråksundervisningen.
Offentliga platser bör vara tillgängliga för alla i den mån det är möjligt, vilket tyvärr inte
alltid är fallet. Det är viktigt att aktivt arbeta för att lekplatser utformas på ett sådant sätt
att även barn med olika typer av funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i leken på
lekplatsen.
Sverigedemokraterna vill:
• Främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen.
• Uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen.
• Erbjuda barnomsorg alla tider på dygnet.
• Att barngrupperna generellt bör bli mindre.
• Endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg enligt lagstadgade
krav.
• Utforma minst en lekplats på ett sådant sätt att den tillgängliggör lek för barn
med de vanligaste funktionsnedsättningarna.
• Följa Boverkets rekommendationer för yta per barn vid nyetableringar.
• Utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade
modersmålsundervisningen avskaffas.
• Ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensdagar vid
sjukdom, kompenseras för anställda inom skolan.

8. Skola och utbildning
8.1. Lärande i skolan
Skolan ska utgöra en positiv och trygg lärandemiljö där alla trivs och utvecklas. Kunskap ska
stå i fokus och självständigt tänkande uppmuntras. Sverigedemokraterna är mycket kritiska
till utvecklingen i skolan med fallande skolresultat, försämrad arbetsmiljö och studiero,
minskad trygghet, ökning av hot och våld samt oroväckande hög frånvaro. Vi ser fram emot
att få åtgärda detta genom tuff styrning, kunskapsfokus, skärpta krav på ordning och gott
uppförande samt andra insatser som medverkar till en god arbetsmiljö.
Det finns en tydlig koppling mellan hur väl en skola fungerar och vilka resultat den
levererar. Skolans uppgift är att stödja och utveckla alla elever, vilket innefattar både
resultatmässigt svagare elever och elever med redan höga resultat. För att kunna tillgodose
elevers olika behov behövs tidiga betyg, återinförd undervisning i mindre grupp,
nivågruppering av undervisningen i matematik, svenska och engelska, samt bättre
möjligheter att gå om årskurs ifall kunskapskraven inte uppnåtts. Kunskapsmålen behöver
konkretiseras och de orimliga kraven på analytisk förmåga för grundskolebarn måste tas
bort. Undervisning och betygssättning behöver återgå till fokus på faktakunskaper. Utan
dessa är det inte möjligt att vare sig få förståelse eller kunna analysera. Med detta nya
fokus kommer flit att löna sig, pojkars skolresultat kommer förmodligen att förbättras och
betygssättningen att förenklas och bli mer rättssäker. Tryckta certifierade läromedel ska
användas och de digitala läromedlen ska utgöra komplement.
Nyanlända elever ska placeras i obligatoriska förberedelseskolor som bör ligga i egna
lokaler, avskilt från skolans ordinarie verksamhet. Krav bör ställas på erhållna kunskaper i
kärnämnena i nivå med aktuell klass innan överflyttning sker. Detta säkerställer att eleven
kan följa med i undervisningen och att läraren i den mottagande klassen får en mer
homogen grupp, vilket främjar studiero och undervisningskvalitet. För att kunna bli en
naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt
att samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner och nationella
minoritetsspråk, alltid är svenska. Undantag ska också kunna göras för redan etablerade
internationella skolor, program eller liknande. En generell satsning på svenska språket krävs
och den obligatoriska modersmålsundervisningen med undantag för de nationella
minoritetsspråken ska avskaffas. Könsuppdelning av religiösa skäl, till exempel under
simundervisning, ska inte tillåtas.
Skolans betydelse för förmedling av förståelse och acceptans för vår svenska kultur och vårt
svenska kulturarv kan inte överskattas. En klassikerlista behöver införas för gemensamma
referenspunkter, kritiskt tänkande ska stimuleras och politisk åskådning får inte utgöra
grund för diskriminering. Sverigedemokraterna ser läxor som ett naturligt och avgörande
inslag i lärandet. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant
stöd av skolan. Daglig fysisk aktivitet behöver schemaläggas för bättre studieresultat och
elevhälsa. Skollunchen ska serveras enligt tallriksmodellen med en kötträtt och en
vegetarisk rätt. Individanpassad skolmat ska endast serveras till elever med medicinska skäl.
Elevers mobiltelefoner hör inte hemma i klassrummet i grundskolan och ska låsas in under
skoldagen eftersom de utgör ett mycket störande inslag i elevernas läroprocess.
Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter,
samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och självständig reflektion kring etiska
och moraliska frågor. En lärares roll ska aldrig vara att forma eleverna för egen vinning eller
i enlighet med dennes egna politiska övertygelser. Demokratins betydelse ska betonas och
det ska helt vara upp till eleverna att utan påverkan själva bilda sina egna politiska
uppfattningar, oavsett ålder.

Sverigedemokraterna vill:
• Att faktakunskaper ska utgöra fokus i undervisningen.
• Att tryckta läroböcker ska utgöra basen, men digitala läromedel kan användas
som komplement.
• Placera nyanlända elever i obligatoriska förberedelseskolor.
• Utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade
modersmålsundervisningen avskaffas.
• Att samtalsspråket under lektionstid ska vara svenska som huvudregel.
• Kräva konsekvenser när lärare påverkar i enlighet med egna politiska
preferenser.
• Att skolan ska erbjuda läxhjälp.
• Att varje skoldag ska innehålla fysisk aktivitet.
• Inte tillåta könsuppdelning av religiösa skäl.
• Att skolmaten ska innehålla en kötträtt och en vegetarisk rätt. Individanpassad
skolmat ska endast serveras elever med medicinska skäl.
• Införa mobilförbud under skoltid i grundskolan.

8.2. Trygg i skolan
Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan.
Våld, mobbning, sexuella trakasserier, svenskfientlighet och andra etniska samt religiösa
motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning och ska motverkas genom ett aktivt
agerande av lärare och skolledning. Vi vill betona föräldrarnas ansvar för sina barns
uppfostran, varför det är av största vikt att även föräldrarna görs delaktiga i detta mycket
viktiga arbete. Skolk är ett växande problem vilket inte bara innebär att elever missar
undervisning, det är också en riskfaktor för att utveckla olika antisociala beteenden.
Ordningsregler ska delges elever och föräldrar och en överenskommelse ska upprättas
mellan dem och skolan om följsamhet samt vilka konsekvenser ett eventuellt regelbrott
innebär. Överenskommelsen ska aktualiseras inför skolstart och när eleven byter skola.
Ordningsomdömen ska ges från första klass.
Skolan är en arbetsplats och lärare och elever har rätt att kräva en väl fungerande
arbetsmiljö. En förutsättning för att ordning ska kunna upprätthållas är att lärare snabbt ska
kunna visa ut elever som inte hörsammar deras tillsägelser ur klassrummet. För detta
behöver skolor tillgång till jourklasser med personal som tar hand om dessa elever tills dess
de uppför sig väl och kan återgå till den ordinarie undervisningen. Jourklassen bör finnas i
eller i nära anslutning till varje skola, men vissa mindre skolenheter och kommuner behöver
naturligtvis anpassa en dylik verksamhet till de egna förutsättningarna. En elev som inte
sköter sig får undervisning i jourklass tills dess eleven fungerar i normal skolsituation, vilket
kan innebära allt från en lektions vistelse till den tid som krävs. Elever som återkommande
tillbringar tid i jourklass, alternativt vistas där under längre tid, bör genomgå utredning för
att utröna huruvida eleven har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är i behov av
specialpedagogik i liten undervisningsgrupp eller resursskola. Målet med jourklassen är att
den elev som ägnar sig åt destruktivt beteende ska få hjälp att komma ur detta, samt att
övriga elever ges möjlighet till trygghet och studiero. Elever som är våldsbenägna och utgör
ett hot mot andra elever och skolans personal ska flyttas från skolan. Fortsatt undervisning
bör ske på regionala jourskolor.
Att skapa ordning och reda i skolan är inte i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar
om prioriteringar och politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i
övrigt. Till exempel kan man tydligt se hur den mångkulturella otryggheten i många
kommuner också nått innanför skolans område. Vi är emot nedläggning av skolor och
bussning av elever för aktiv blandning av elever med socioekonomisk och etnisk bakgrund.
Alla skolor ska vara bra skolor och de skolor som är väl fungerande måste värnas.
Lärarkåren tvingas idag att ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren
kunskapsförmedling och vuxennärvaron måste öka. Sverigedemokraterna avsätter medel
för anställning av mer övrig personal som sjuksköterskor, kuratorer, skolpsykologer och
studievägledare för att avlasta lärarkåren samt att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa
bland eleverna. Skolk är ett växande problem som inte bara innebär att elever missar
undervisning utan även är en riskfaktor för utveckling av olika antisociala beteenden. Därför
är det viktigt att skolan och föräldrarna får de verktyg de behöver för att motverka detta.
Sverigedemokraterna har som målsättning att få en så effektiv matchning av arbetskraft
och arbetsmarknad som möjligt. Som ett led i vår strävan att skapa denna högre grad av
matchning ser vi det som en självklarhet att stärka och effektivisera studievägledningen i
såväl grund- och gymnasieskolan som på Komvux.
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– framförallt gemensamma normer, värderingar och språk

– är det svårt att bli en naturlig del av det svenska samhället. Vi bör ge våra elever en
naturlig relation till äldre generationer och motverka de ökande åldersklyftorna i samhället.
Det kan exempelvis ske genom att det inrättas en så kallad klassmorfar på varje skola eller i
varje klass samt genom att skolklasser ges möjlighet att besöka äldreboenden för att
därigenom knyta kontakter över generationsgränserna. Våra äldre kan bli en värdefull
resurs i skolan. Under de senaste åren har allt fler svenska skolor valt att avveckla sina
traditionella skolavslutningar. Motivet för att avveckla de traditionella skolavslutningarna är
oftast att skolan ska vara religiöst neutral och att invandrade elever med annan
trosuppfattning kan känna sig kränkta. Sverigedemokraterna anser att de traditionella
skolavslutningarna är en viktig del av det svenska kulturarvet och menar därför att landets
skolor bör åläggas att ordna traditionella avslutningar för de elever och föräldrar som så
önskar.
Det är Sverigedemokraternas bestämda åsikt att värderingsstyrda slöjor inte hör hemma i
skolan. De sexualiserar och diskriminerar flickor och är en symbol för religiös extremism och
kvinnoförtryck. För att barn inte ska diskrimineras behövs ett förbud mot värderingsstyrd
slöja i skolan och fortbildning i hedersförtryck för skolpersonal i utsatta områden.
Kommunen bör utarbeta en handlingsplan för hur rekrytering till religiösa och andra
terrorutövande rörelser och övrig våldsbejakande extremism ska motarbetas.
För att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de
bygdeskolor som fortfarande finns kvar. Sverigedemokraterna vill ge riktade stöd till
glesbygdsskolor som hotas med nedläggning vid tillfälligt lågt elevunderlag och arbetar för
studieskuldsavskrivning för lärare som väljer att arbeta i glesbygdsskolor. Vi måste sluta
tänka kortsiktigt och i stället se skolan och våra barn och ungdomar som en framtida
investering. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin
uppgift.
Sverigedemokraterna vill:
• Upprätta överenskommelser om uppförande och regler mellan elev,
vårdnadshavare och skola.
• Ge skriftliga ordningsomdömen från första klass.
• Inrätta jourklasser för stökiga elever och flytta elever som utgör en fara för andra
från skolan.
• Stoppa nedläggning av skolor och bussning av elever av integrationspolitiska skäl.
• Öka vuxennärvaron i skolan genom anställning av mer övrig personal.
• Anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som
så önskar.
• Ej tillåta värderingstyrd slöja i skolan.
• Utarbeta en handlingsplan för hur deltagande i, och rekrytering till,
våldsbejakande ismer kan undvikas och förebyggas.
• Bevara landsbygdsskolor i så stor utsträckning som möjligt.

8.3. Skolval
Sverigedemokraterna uppskattar och vill värna valfriheten i svensk skola. Samtidigt som vi
förespråkar ett återförstatligande av skolan, framförallt för att garantera en skolgång med
jämn och hög kvalité för våra elever i elevernas omedelbara närhet, betonar partiet såväl
elevers och föräldrars valfrihet som den pedagogiska valfriheten. Samhället är dock skyldigt
att slå vakt om långsiktigheten och elevers rättssäkerhet i skolsektorn. Varje skola måste
kunna garantera att de elever som antas till en utbildning också får fortsätta denna och inte
lämnas utan studieplats vid en eventuell konkurs. Vi är negativa till ett vinstförbud, men
fristående skolor ska åläggas att ha en ekonomisk buffert som säkerhet i det fall skolan
skulle komma på obestånd för fortsatt drift tills dess kommunen fått möjlighet att
organisera ett övertagande av friskolans elever.
Vi är positiva till friskolor som ett komplement till den kommunala skolan, men ställer krav
vid etablering och betonar vikten av att friskolorna följer gällande målstyrning - inte minst
vad gäller svenska normer och värderingar. En del friskolor har startats och drivits med lån
och bidrag från stater utanför Europa. Risken är mycket stor att sådan finansiering görs av
politiska, religiösa eller strategiska skäl. Vi vill begränsa möjligheterna för enskilda personer
eller organisationer utanför Norden att finansiera friskolor eller fristående förskolor. Detta
gäller både lån, räntefria lån samt rena bidrag. Det ska som huvudregel heller inte vara
möjligt att sköta finansieringen utanför Norden genom ombud. Undantag ska kunna göras
för till exempel internationella skolor eller redan etablerade och välfungerande skolor samt
för skolor utomlands avsedda för svenska elever.
Anmälningsplikt måste föregå all konfessionell inriktning på skolor och konfessionella
fritidshem ska underställas Skolinspektionens godkännande och tillsyn. Skolinspektionens
tillsyn ska företrädesvis ske genom oanmälda besök. För att motverka risken att oseriösa
ägare startar eller tar över en friskola måste en betydligt hårdare kontroll ske gällande både
handel och vandel. Ekonomiska förutsättningar ska genomgå noggrann granskning, liksom
brottsregister för dem som startar eller tar över en friskola. Säkerhetspolisen bör rådfrågas
vid misstanke om extremism. De religiösa friskolor som varit etablerade sedan lång tid i
Sverige och som fungerar väl ska kvarstå. Däremot behöver det införas ett stopp för
nyetablering av religiösa friskolor tills vidare. Friskolor som ertappas drivas av islamister ska
omedelbart stängas.
Sverigedemokraterna vill:
• Erbjuda elever och föräldrar en variation av skolor och skolformer att välja
mellan.
• Höja kraven vid etablering av friskolor.
• Att anmälningsplikt måste föregå konfessionell inriktning.
• Stänga friskolor som drivs av islamister.

8.4. En modern gymnasieskola och utbyggd vuxenutbildning
Gymnasieskolan ska präglas av ett bildningsideal och högt ställda förväntningar på
eleverna. Det är viktigt att den negativa utvecklingen i grundskolan inte leder till att kraven
på gymnasieutbildningarna sänks och därmed urholkar kunskapsutvecklingen. Det är
viktigare att det finns kunskapsmässiga förutsättningar för elever att tillgodogöra sig
utbildningen än att bygga ut antalet utbildningsplatser på vissa teoretiska program.
Gymnasieskolan måste också i högre utsträckning än idag bli bättre på att tillgodose
behoven även hos de elever som är högpresterande. Gymnasieskolan ska ha en stark
koppling till universitet, högskolor och arbetsmarknad. I syfte att vägleda eleverna rätt i sina
utbildningsval måste studie- och yrkesvägledningen stärkas och effektiviseras.
Det är viktigt att rektorer har såväl ledarskaps- som pedagogisk kompetens. Rektorn ska
vara synlig på skolan och leda lärarna i deras arbete. Det är viktigt att även rektorer får
möjlighet att kunna göra karriär samt att lärare inom sin karriärtjänst ska kunna avancera
och få tjänst som rektor.
Både vad gäller lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är det
av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett starkt samarbete med det lokala
näringslivet. För att förebygga omfattande antalet avhopp från gymnasieskolan förespråkar
vi dessutom att det återinförs en möjlighet att kunna gå ett tvåårigt praktiskt
gymnasieprogram med möjlighet att komplettera utbildningen för den som så önskar.
Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program
kräver dock en väl utbyggd vuxenutbildning. Det finns ett starkt värde i att ha en
vuxenutbildning som håller hög kvalitet och som förbereder eleverna för framtida yrken
eller studier. Vi är positiva till möjligheten att även senare i livet kunna omskola sig för att
bli mer attraktiv på en föränderlig arbetsmarknad. Vuxenutbildningen får däremot aldrig
reduceras till att bli ännu ett integrationsprojekt för att försöka reparera en katastrofal
migrationspolitik. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande program måste ges en
reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och välja en väg
inom högre utbildning.
Dagens sfi-undervisning är undermålig och kraven måste skärpas avsevärt. Ett stort
problem idag är att det inte finns någon fastställd tidsgräns för sfi, utan kursen anses
avslutad först när en elev uppnått kunskapskraven för den aktuella kursen. Detta innebär
att sfi-studierna kan pågå under en oacceptabelt lång tid. Kraven på närvaro, resultat och
utbildningsinnehåll måste skärpas och andelen behöriga lärare inom sfi måste öka. Vi
förespråkar även en nivåuppdelning av eleverna utifrån deras förkunskaper. Detsamma
gäller för elever inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram.
Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den
som saknar tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas
utbildningsplats.
Sverigedemokraterna vill:
• Stärka gymnasieskolans samarbete med universitet, högskolor och näringsliv.
• Att vuxenutbildningen (Komvux) ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna
en reell möjlighet till vidareutbildning.
• I högre utsträckning än idag tillgodose behoven hos högpresterande elever.
• Stärka och effektivisera studie- och yrkesvägledningen.
• Skärpa kraven på sfi-undervisningen.
• Nivåindela undervisningen inom sfi och på gymnasieskolans
språkintroduktionsprogram.

• Att gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen,
innebärande att den som saknar tidsbegränsat eller permanent
uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats.
• Överväga privata alternativ för att ge utrymme för mer specialinriktade och
kostnadseffektiva utbildningar.

9. Kommunala arbetsvillkor
9.1. Utökade möjligheter till heltid
Den offentliga sektorn är Sveriges största arbetsgivare och för Sverigedemokraterna är det
en självklarhet att denna ska gå i bräschen för goda villkor på arbetsmarknaden. I vår
budgetmotion har Sverigedemokraterna anslagit betydande resurser för att alla
offentliganställda, som idag arbetar deltid, ska ges möjlighet att utöka sin tjänst till heltid.
Kommunerna ska därför aktivt arbeta för att komma tillrätta med de ofrivilliga
deltidsanställningarna och genom statsbidrag erbjuda heltidstjänster när så önskas. Detta
är även ett effektivt sätt att minska de ofrivilliga delade turerna inom bland annat
äldrevården.
Sverigedemokraterna vill:
• Erbjuda anställda heltidsanställningar som norm.

9.2. Arbetsmiljöåtgärder
För sjukdomsexponerade yrkesgrupper, såsom de inom vård och omsorg, blir karensdagar
vid sjukskrivning ofta väldigt kostsamma. Detta leder till att många väljer att gå till arbetet
trots att de är sjuka och trots att de riskerar att föra smittan vidare. Sverigedemokraterna
anser därför att lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom, bör kompenseras för
anställda inom vård och omsorg.
Likaså bör kommunerna aktivt arbeta för att minska risken för mobbing och trakasserier på
arbetsplatserna. Kommunerna bör även utforma en handlingsplan för hur denna
problematik ska hanteras.
De nyanlända bor ofta trångt och länge på samma boende, vilket ökar smittorisken. Det
finns uppmärksammade incidenter under smittvågen med covid-19 där personal och andra
på boenden blivit smittade och det är inte en situation och risk man ska utsättas för när
man är på sin arbetsplats.
Sverigedemokraterna vill:
• Föra kontinuerlig dialog med Arbetsmiljöverket för att se till att arbetet mot
mobbning med mera sker på ett korrekt sätt.
• Ha systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som norm.
• Ta fram en modell som innebär att lönebortfall, till följd av karensdagar vid
sjukdom kompenseras för anställda inom vård och omsorg.
• Särskilt beakta riskerna med smittspridning bland personal och brukare.
• Tillse att det alltid finns tillräckligt med skyddsutrustning i lager för att kunna
hantera en pandemi och säkerställa en trygg och säker vård och omsorg.

9.3. Utbildning för akutsituationer
Stroke, tillfällig blodpropp (TIA), hjärnblödning och dödsolyckor sker dagligen och många
saknar kunskap om vad man ska göra, mer än att ringa 112. Vi vill därför verka för
utbildning för alla anställda i kommuner inom L-ABC, HLR och AKUT-testet, vilket tar cirka 2
timmar och kan repeteras en gång per år. Det tar i genomsnitt 13 minuter för en ambulans
att komma vid ett prio 1-larm, därför bör utbildningen innefatta kompressioner på en
docka. Idag har ungefär 4 procent av svenskarna diabetes. Förlorar någon medvetandet
som har diabetes är det viktigt att agera rätt, varför detta ska inkluderas. Det finns
hjärtstartare placerade på många ställen ute i samhället. Det är viktigt att även få prova hur
en hjärtstartare fungerar så man vet detta när det är skarpt läge då varje sekund kan vara
livsavgörande.
Sverigedemokraterna vill:
• Att kommunanställda ska genomgå utbildning i L-ABC, HLR och lära sig göra
AKUT-testet samt hur man agerar då någon med diabetes mår dåligt.

9.4. Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan måste mötas och hanteras på alla samhällets nivåer. Kommunerna
har därför också ett viktigt ansvar när det kommer till att värna psykisk hälsa hos
kommunens alla invånare. Kommunerna ska likaså skapa goda förutsättningar för att
förebygga en ökad psykisk ohälsa.
Kunskapsnivån vad gäller psykiska sjukdomar är relativt låg. Det finns fortfarande både
nedvärderande och fördömande attityder gentemot personer som lider av psykiska besvär
och psykiatriska diagnoser. Det är givetvis väldigt problematiskt och bidrar bland annat till
att omgivningen kan undvika att uppmärksamma psykiska problem. Bristande förståelse
kan även resultera i att den drabbade inte söker hjälp i tid och heller söker rätt sorts hjälp.
Det här är dock något som kan motverkas genom kunskapsspridning och utbildning.
Mental Health First Aid, på svenska översatt till ”första hjälpen till psykisk hälsa”, är ett
utbildningsprogram som tagits fram i Australien. Utbildningsprogrammet är tänkt av vara
till för allmänheten och ska ge de deltagare som går kursen kunskaper och verktyg för att
akut rycka in och ge en korrekt ”första hjälp” tills dess att den drabbade individen kan få
professionell hjälp.
Kommunerna bör genomföra regelbundna utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa för
skolpersonal, vårdpersonal på äldreboenden och kommunal personal som möter personer
som är självmordsbenägna.
Kommunerna bör också regelbundet bjuda in experter på området psykisk hälsa/ohälsa och
självmordsprevention för att personalen kontinuerligt ska kunna uppdateras om den
senaste forskningen samt få möjlighet att inhämta aktuellt fakta- och kunskapsunderlag.
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och varje självmord innebär ett
stort misslyckande för samhället. Varje år tar cirka 1 600 personer sitt liv i Sverige och
omkring 15 000 personer försöker att avsluta sina liv. Antalet självmord är därmed nästan
sex gånger fler än antalet dödsfall i trafiken.
Då hälso- och sjukvården främst är en regional, alternativt nationell fråga, kan det vara lätt
att kommunerna inte inser sin viktiga roll i arbetet med att motverka förekomsten av
självmord. Psykisk ohälsa och självmord är dock betydligt bredare än så och kan därför inte
heller begränsas till att vara en fråga som är avgränsad enbart till sjukvården. Av dessa skäl
anser Sverigedemokraterna att det är hög tid att verka för en förändring och driva på det
själmordspreventiva arbetet ute i våra kommuner.
Varje kommun bör kartlägga platser där självmord förekommer och i största möjliga mån
förhindra möjligheterna till att personer kan ta sitt liv. Exempel på det kan vara att sätta
upp höga staket vid broar och göra det fysiskt svårt att begå självmord vid
järnvägsövergångar. Det kan också handla om kameraövervakning och frekvent
patrullerande vid särskilt utsatta områden.
Varje kommun måste se till de lokala behov som finns och utifrån dessa ta fram en
handlingsplan för sin kommun. Kommunerna bör också anta en nollvision för självmord
som ska följas upp med jämna mellanrum med hjälp av både delmål och analyser.
Sverigedemokraterna vill:
• Genomföra regelbundna utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa.
• Kartlägga platser där självmord förekommer och minska riskerna.
• Ta fram en handlingsplan för att minska självmord, anta en nollvision och följa
upp arbetet.

10. Individ- och familjeomsorg
10.1. Kompetens och beredskap
Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska
samhällsförhållanden. Sverigedemokraterna har en vision om en barndomsgaranti som
bland annat innebär att samhället, så långt det är möjligt, garanterar en trygg uppväxt för
barn där barnets bästa sätts i fokus. Familjepolitiken ska främja samarbete och deltagande
när familjer väljer att leva åtskilt.
Ett väl fungerande skyddsnät är viktigt i det svenska välfärdssamhället. Människor måste
ges det stöd som krävs för att kunna fungera i samhället samtidigt som krav måste ställas
på att också ta eget ansvar för såväl sin försörjning som livet i övrigt. Socialtjänstens arbete
och funktion är helt avgörande för ett väl fungerande samhälle och deras ansvar och
uppdrag är väldigt omfattande. Ett av de viktiga uppdragen är att hjälpa och stödja barn
och unga i utsatta livssituationer för att ge dem en trygg och säker uppväxt. Det är därför
ytterst viktigt att genom stöd och handledning samt möjligheter till specialist- och
vidareutbildning stärka kompetensen hos personalen i den sociala barn- och
ungdomsvården.
Sverigedemokraterna vill:
• Att socialförvaltningen ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta
den enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår.
• Verka för att koppla försörjningsstödet till olika krav på den enskilde att ta sig ur
sin situation samt att på ett effektivt sätt stötta individen att nå försörjning.
• Erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.
• Ha en väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider

10.2. Omsorg och effektivitet i missbruksvården
Sverige har den högsta narkotikarelaterade dödligheten i EU. Vi har 81 narkotikarelaterade
dödsfall per miljoner invånare i Sverige. Det är nästan fyra gånger högre än EUgenomsnittet. Detta är ett kapitalt misslyckande och ett tydligt bevis på att svensk
narkotikapolitik måste förändras på nationell nivå.
Under lång tid har kritiska rapporter publicerats om att väsentliga förutsättningar för en
god kvalitet saknas både i ett regionalt och kommunalt perspektiv och att det finns stora
risker för att enskilda personer med beroendeproblematik inte får stöd, vård och
behandling som de har behov av och rätt till. Ansvaret för beroendevården delas i dag
mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Resultatet har blivit att många människor
skickas runt mellan olika institutioner och instanser utan att få hjälp. På ett nationellt plan
föreslår Sverigedemokraterna att ansvaret ska flyttas till en utförare, men tills detta
verkställts är en samlad och sammanhållen insats av högsta vikt.
Personer med beroendesjukdom har oftast stora svårigheter att på egen hand bryta sitt
beroende. Individer med beroendeproblematik ska erbjudas behovsbaserade insatser som
grundas på den evidens som finns tillgänglig. Beroendesjukdom innebär ett stort personligt
lidande för både den drabbade och dennes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande
missbruk enorma kostnader för samhället. Anhöriga till en person med beroendesjukdom
måste i ett tidigt skede få hjälp och stöd. Risken att dessa personer far illa är påtaglig och
familjer där det förekommer missbruk ska ha rätt till familjestöd från socialtjänsten.
Anhöriga fyller även en mycket viktig roll när en individ med beroendesjukdom försöker bli
drogfri och det är därför av yttersta vikt att samtliga kommuner i landet erbjuder lämpligt
stöd till närstående.
Den växande hemlösheten är inget gott betyg för ett välfärdssamhälle. Det borde vara en
grundläggande uppfattning att prioritera på ett sådant sätt att man inte ska behöva vara
hemlös. ”Bostad först” är ett exempel på hur ett stabilt boende kan möjliggöra att personer
med beroendesjukdom ska kunna få rätt förutsättningar att förändra sitt liv.
Sverigedemokraterna vill:
• Förändra svensk narkotikapolitik på nationell nivå. Ansvaret ska flyttas till en
utförare för att människor inte ska skickas runt mellan olika institutioner och
instanser.
• Erbjuda individer med beroendeproblematik behovsbaserade insatser som
grundas på den evidens som finns tillgänglig.
• I ett tidigt skede ge anhöriga till en person med beroendesjukdom hjälp och
stöd.
• Verka för ”bostad först” för att möjliggöra att personer med beroendesjukdom
ska kunna få rätt förutsättningar att förändra sitt liv.

10.3. Unga och hvb
Socialtjänsten har på grund av den ansvarslöst förda migrationspolitiken varit högt belastad
och detta har lett till att barns lagstadgade rättigheter gått förlorade. Enligt IVO saknade
nästan hälften av barnen en upprättad genomförandeplan för sin vård.
En viktig förutsättning för att hjälpa barn och unga med omfattande problematik är att
miljön på de kommunala hvb-hemmen är trygg och drogfri. Ordning och tydliga rutiner
skapar säkerhet och trygghet, något som bör vara grundläggande på ett boende.
Sverigedemokraterna vill:
• Att miljön på de kommunala hvb-hemmen ska vara trygg och drogfri.
• Att barnen ska ha en upprättad genomförandeplan för sin vård.

11. Äldre- och handikappomsorg
11.1. Trygga boendeformer
Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering. Enligt Hjärt- och lungfonden
innebär ensamhet en kronisk stress som ger fysiska uttryck såsom att matlusten minskar
och kan leda till undernäring samtidigt som risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke
ökar. Det är viktigt att ta krafttag mot den skadliga ensamheten. Att efter årtionden
tillsammans behöva leva separerade visar sig i många fall kraftigt påverka individernas
psykiska hälsa. Parbogaranti innebär rätt till sammanboende även när vårdbehoven skiljer.
Sammanboende ska inte tvingas bo i varsitt hushåll när den ena parten fått plats på ett
särskilt boende.
För att minska trycket på de särskilda boendena behöver en utbyggnad av trygghets- och
seniorboenden ske. Studier visar också att äldre mår både psykiskt som fysiskt bättre av att
vistas i miljöer med barn. Det finns fördelar med att kombinera äldreomsorg med
barnomsorg varför trygghetsboenden, när det är möjligt, med fördel placeras i närheten av
förskolor och skolor.
Omsorgen av dementa behöver utvecklas i Sverige. Matens kvalitet och tillagningssätt har
stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Det är viktigt att utbildade kockar och
kokerskor med rätt kunskap om livsmedel ansvarar för inköp av råvaror och tillagning av
maten på äldreboenden. Samverkan mellan skolor och äldreboenden där maten kan tillagas
i skolan och levereras till äldreboendet är ytterligare ett positivt förslag. För de äldre på
särskilda boende är det även mycket viktigt att nattfastan inte blir ohälsosamt lång.
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de privata
vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad
inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris.
Sverigedemokraterna vill:
• Stimulera utbyggnad av trygghets- och seniorboenden i kommunal eller privat
regi med ett brett utbud av service och trivselskapande miljöer.
• Säkerställa möjligheten till att bo tillsammans med sin livspartner.
• Kombinera äldre- och barnomsorg, när det är möjligt, samt placera
trygghetsboenden i närheten av förskolor, skolor eller andra sammanhang där
barn finns närvarande.
• Att skolkök om möjligt bör samverka med äldreomsorgen för att kunna erbjuda
de äldre vällagad mat.
• Att vid upphandling av vård och omsorg ska kvalitet gå före pris.

11.2. Kommunikation och språkkrav
Den statliga myndigheten IVO har pekat ut dåliga svenskkunskaper hos omsorgspersonal
som ett ”riskområde” som kan leda till kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och rena
vårdskador. Att personalen kan förstå svenska och göra sig förstådd är viktigt för alla äldre
men blir än mer påtagliga för äldre med demenssjukdomar eller nedsatt hörsel. Anhöriga
måste känna sig trygga med att kommunikationen fungerar.
Personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade i svenska språket nivå C1,
vilket ska vara ett krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma
nivå. Ansvaret för detta åläggs personalen själv på sin fritid som sedan genomför ett test av
sina förvärvade kunskaper och uppvisar certifikatet för arbetsgivaren.
För att kunna validera och fastställa språkkunskaper hos enskilda individer har man inom
den europeiska unionen antagit en gemensam europeisk referensram för språk. Den
europeiska referensramen, GERS, är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer
språkinlärning. Den används i arbetet med undervisning, kursplaner, läroplaner och
examina i hela Europa. Att uppnå nivå C1 kan jämföras med godkända kunskaper i svenska
på gymnasienivå.
Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska också omfatta äldre
invandrare. Om de på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att
förstå och kommunicera på svenska ska de, om förutsättningar finns, kunna få vård på sitt
modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som mist sitt
andraspråk ska ske på basis av relevanta språkkunskaper.
Sverigedemokraterna verkar för att alla äldre i de kommunala verksamheterna ska kunna
ha ett gott liv. Detta kan uppnås genom daglig verksamhet på äldreboenden där de
medverkande utifrån egna förmågor och intressen kan ge hjälpande händer till såväl
personalen som de äldre. Det kan handla om att hjälpa till med städning, vattna blommor,
vaktmästeriet eller dela ut post. Andra uppgifter kan vara friskvårdsaktiviteter, promenader
och/eller pyssla om de äldre.
I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära
utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
Sverigedemokraterna vill:
• Ställa krav på att språkkunskaper i svenska minst motsvarande CERS nivå C1 på
anställda som har direktkontakt med brukare inom äldreomsorgen.
• Erbjuda daglig verksamhet och sociala aktiviteter på äldreboenden.

11.3. Valfrihet och trygghet i hemtjänsten
I brottsförebyggande rådets rapport ”Brott mot äldre” redogöras det att allt fler äldre råkat
ut för stölder, rån och överfall i sina egna hem. För att säkerställa äldre människors trygghet
ska antalet olika medarbetare inom hemtjänsten som kommer till brukarna minimeras till
minsta möjliga. Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya
ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre. En ökad trygghet kan också nås
genom digital teknik, till exempel ”nyckelfri hemtjänst”.
Måltiden är grundläggande för att förebygga undernäring och främja tillfrisknande vid
sjukdom. Inom hemtjänsten ska de äldre erbjudas nylagad mat och i likhet med barnens
skolmat ska äldres måltider uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet.
För att hålla nere ledtider, upprätthålla kvalité och näringsvärde samt minska miljöpåverkan
ska maten lagas så nära brukaren som möjligt, till exempel av en utbildad kock eller
kokerska på ett närliggande äldreboende.
De flesta äldre ser det som positivt att kunna välja och byta hemtjänstenhet om man är
missnöjd. Det finns en uttalad önskan från många äldre att få veta vem som kommer hem
till dem. För att säkerställa en högkvalitativ hemtjänst där brukarna har möjlighet att själv
välja vem som kommer hem så bör valfrihet inom hemtjänsten främjas.
Sverigedemokraterna vill:
• Hålla antalet personal som besöker äldre till ett minimum.
• Att de äldres mat bör vara nylagad och i regel varm. Kalla rätter får dock
förekomma.
• Främja valfrihet inom hemtjänsten.
• Stimulera användning av modern teknik, till exempel övervakningskameror,
medicinrobotar och rörelsesensorer för att få en mer säker, effektiv och trygg
omsorg.
• Inrätta ett kvalitetspris för att stimulera medarbetare att komma med förslag på
förbättringsåtgärder som bidrar till ökad kvalitet i omsorgstjänsterna och ett
effektivare arbetssätt.

11.4. Friskvård och 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 åtta av tio som faller och skadar sig är personer över 65 år och kvinnor drabbas i
högre utsträckning. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.
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
utvecklingsplan, 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.
Äldre bör erbjudas ett kostnadsfritt hembesök där tips, råd och hjälp ges för att minimera
risken för fallolyckor. Kommunen kan genom en fixartjänst erbjuda att hjälpa äldre över 65
år med enklare sysslor i hemmet, såsom byte av gardiner och annat som medför risk för
fallskador. Tjänsten kan även innefatta en fallsäkring av hemmet genom borttagande av
trösklar och mattkanter och installerande av halkmattor i badrummet. Som ett komplement
bör även en liknande tjänst för utomhussysslor inrättas.
Risken för att falla skapar rädsla och det hindrar även många från att gå ut och röra på sig.
Konsekvensen blir ökad isolering, försämrad fysisk prestationsförmåga och ett påskyndat
åldrande. En stor del av fallolyckorna sker utomhus där underlaget, ofta i form av is och
snö, är orsak till många olyckshändelser. Att spara pengar genom att vänta med snö- och
halkbekämpning är ur ett samhälleligt perspektiv förkastligt och enbart ett sätt att flytta
kostnader från ett kostnadsställe till ett annat. Användandet av halkskydd bör därför också
uppmuntras. Goda exempel finns där kommuner kostnadsfritt erbjuder invånare över 65 år
halkskydd.
Kostnadsfri friskvårdsträning för äldre med balansövningar har visat sig minska risken för
fallskador, samtidigt som det berikar de äldres sociala liv. Äldre som drabbats av fallskador
och andra sjukdomar med egenskaper som påverkar balansen negativt kan med hjälp av ett
rehabiliteringsteam träna i det egna hemmet. Hemrehabilitering har visat sig vara en
ekonomiskt fördelaktig och effektiv metod för att återfå hälsan och livskvaliteten.
Sverigedemokraterna vill:
• Erbjuda äldre att få enklare sysslor utförda i hemmet, en så kallad hemfixartjänst.
• Erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
• Erbjuda hemrehabilitering för äldre.
• Erbjuda sociala aktiviteter och friskvård för personer över 65 år.

11.5. Frivillighet och anhörigvård uppmuntras
Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga. Trots att de anhöriga
som vårdar ofta själva är äldre väljer en stor del av anhörigvårdarna att inte nyttja sin
lagstadgade rätt. Orsaken är att vårdtagarens behov inte har uppmärksammats i tillräckligt
stor utsträckning. Socialstyrelsen har tagit fram en handbok ”Stöd till anhöriga – vägledning
till kommunerna för tillämpning av 5:e kapitlet 10 § i SoL” med tydlig vägledning och
information om hemvårdsbidrag, anhöriganställning, såväl som omvårdnadsbidrag och
närståendepenning samt olika möjligheter till avlösning. Trots detta visar rapporter på en
slående skillnad mellan kommunerna och att stödet har varit alltför ensidigt inriktat på att
befria den anhörige från vårdarrollen.
För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst ska fungera som
verkligt stöd för anhörigvårdarna krävs att tider anpassas efter anhörigvårdarens och
vårdtagarens dygnsrytm och rutiner. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter
individuella behov och önskemål.
Anhörigvård kan uppmuntras genom kontinuerliga brukarundersökningar bland de äldre
och deras anhöriga för att utröna hur dessa uppfattar den kommunala servicen och hur
denna kan förbättras.
Alla kommuner bör införa en äldreombudsman för att uppmärksamma äldres behov även
om de bor hemma utan några sociala insatser från samhället. Den äldre ska, från
pensionsåldern, erbjudas samtal med en äldrekurator/seniorrådgivare en gång per år om
sin situation i vardagen för att belysa om det finns behov av exempelvis sociala aktiviteter
eller hälsofrämjande insatser.
Sverigedemokraterna vill:
• Kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och deras
anhöriga.
• Att en äldreombudsman finns i kommunen.
• Att äldrekuratorer/seniorrådgivare finns i kommunen.

11.6. En aktiv och meningsfull ålderdom
Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen
tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som
möjligt och kontakt över generationsgränserna ska uppmuntras. Detta kan exempelvis ske
genom ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och förskolor respektive
seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar
gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.
Klassmorfarverksamheten i skolorna bör utökas och i sin roll som arbetsgivare bör
kommunen verka för att lyfta fram de äldres värde på arbetsmarknaden. Man bör också
stimulera äldre som närmar sig eller passerat pensionsåldern till att åta sig ett mentorskap
för yngre medarbetare så att organisationen inte går miste om den kunskap och erfarenhet
de samlat på sig under sin tjänstgöringstid.
Kommunen bör ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre och erbjuda
mötesplatser och aktiviteter anpassade för seniorer. För äldre med få sociala kontakter och
låg inkomst bör subventionerade lunchträffar erbjudas.
Sverigedemokraterna vill:
• Ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamhet
respektive äldreboenden och äldreorganisationer.
• Anamma och utveckla klassmorfarsystemet.
• Verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.
• Utreda möjligheten för ålderspensionärer att erbjudas lunch på de kommunala
skolorna.
• Inrätta ett pensionärsråd i syfte att samverka så att de äldres levnadsvillkor och
önskemål tillvaratas på bästa sätt.

11.7. Delaktighet och tillgänglighet för funktionsnedsatta
Begreppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor,
oförmågor, styrkor och svagheter. Ibland innebär funktionsvariationer också
funktionsnedsättning, men inte alltid. Målet för funktionshinderspolitiken är att personer
med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med övrig befolkning. De
ska få det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor.
Staten, regionerna och kommunerna har ett gemensamt ansvar att erbjuda metoder som
gör funktionsnedsättning och olika funktionsvariationer överkomliga oavsett var i landet du
bor. För att kunna ta del av samhällets tjänster krävs det utöver valfriheten också ökad
tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information.
För att förverkliga detta bör kommunen ha ett handlingsprogram som ska beaktas i
samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter. Alla kommunala verksamheter berörs av
denna målsättning. Delaktighet och tillgänglighet ska vara grundläggande för kommunens
arbete. Fler kommuner bör även stimulera näringsidkare till att tillgänglighetsanpassa
bostäder, kaféer, butiker och andra inrättningar.
Personer med ett assistansbehov som inte överstiger 20 timmar per vecka får denna hjälp
via kommunen. Kommunerna sätter då själv beloppet för timersättning. Detta leder inte
sällan till att timersättningen är lägre än den statliga och inte räcker till att anlita någon
annan assistans än den kommunen erbjuder, och således sätts valfriheten ur spel. Många
anhöriga tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar och kommunen måste därför erbjuda
ett stort utbud av stöd och service till anhörigvårdare.
Habiliteringsersättning är en ersättning kommuner kan välja att betala ut till personer som
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Hur mycket kommunerna betalar är olika. Kommuner
kan söka statsbidrag som syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Bidraget omfattar idag inte personer som deltar i
daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen och detta skapar stor orättvisa mellan personer
som utför samma arbete på samma arbetsplats. Det borde vara självklart att
habiliteringsstödet även ska omfatta beslut om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Sverigedemokraterna vill:
• Ha ett handlingsprogram för funktionshinderfrågor.
• Att kommunens information, verksamhet och fysiska miljö, utöver lagkrav, så
långt det är möjligt ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
och funktionsvariation.
• Stimulera näringsidkare att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning i det offentliga rummet.
• Ha en timersättning som inte understiger statlig assistansersättning.
• Erbjuda stort utbud av stöd och service till anhörigvårdare.
• Att habiliteringsstödet ska omfatta beslut om daglig verksamhet enligt
socialtjänstlagen.

11.8. Skola och sysselsättning
Det är viktigt att lärare har grundläggande kunskaper om arbetet med elever med olika
typer av funktionsvariationer. Det har funnits en rädsla för att barn med olikheter och
svårigheter ska exkluderas och därför har specialklasser och speciallärare sållats bort. Detta
drabbar inte minst barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Inkludering har lett till
exkludering för många elever som blir utan extra stöd och hjälp i storklass, vilket i sin tur
resulterar i att de inte klarar av skolan.
Daglig verksamhet är en lagstadgad dagtidssysselsättning för personer som har en
utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en
betydande och bestående hjärnskada och på grund av detta inte kan yrkesarbeta.
Verksamheten ska ge något intressant och meningsfullt att göra under dagtid och ska också
bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.
Personer med funktionsnedsättning är en grupp som kan få särskilt stora hälsovinster av en
lyckad folkhälsopolitik, inte minst för att upprätthålla den rörlighet som finns men också för
att skapa ett större socialt nätverk och känna självständighet och ökat självförtroende.
Sverigedemokraterna vill:
• Erbjuda funktionsnedsatta meningsfull sysselsättning i samarbete med
myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende .
• Ge elever med funktionsnedsättning större delaktighet i idrott och hälsa i skolan.
• Säkerställa tillgängligheten vid all nybyggnation och renovering av befintliga
idrottsanläggningar.
• Att utdrag ur belastningsregister ska vara obligatoriskt för personliga assistenter
och övrig personal som jobbar med funktionsnedsatta, typ LSS boenden.
• Samverka med brukarorganisationer och öka deras inflytande.

12. Kultur och kulturarv
För Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll för människan och vår nationella
sammanhållning. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kulturpolitik där barns, äldres
och funktionsnedsattas rätt till kultur särskilt beaktas. Ledorden är tillgänglighet och
folkhälsa. För oss är det självklart att vi i Sverige har ett unikt och värdefullt kulturellt arv
som är värt att värna, vårda och visa. Den gemensamma svenska kulturen har hållit oss
samman och utgjort grunden för framväxten av det demokratiska, fredliga och solidariska
välfärdssamhälle som varit kännetecknande för vårt land under lång tid. Att öka förståelsen
för kulturarvets betydelse och stärka den lokala, regionala och nationella
sammanhållningen är således en angelägen uppgift för alla oss som värnar
förvaltarskapstanken och vill främja en positiv samhällsutveckling.
Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk
och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller.
Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar
dessutom assimilering av nytillkomna.
Sverigedemokraterna strävar efter att den kommunala kulturpolitiken ska ha följande
övergripande mål:
-

Kulturen ska binda samman kommunens förflutna med såväl nutid som framtid.
Kulturen ska förvalta kommunens historia och arv, främja gemenskap och trygga
den lokala identiteten.
Möjlighet till kulturupplevelser ska finnas för alla, i alla livets skeden, och kulturen ska ges möjlighet att spela stor roll för hälsan.
Natur- och kulturvård ska knytas samman.
Inom samhällsbyggnad ska kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering vara
självklara och integrerade delar.
Inom samtidskonsten bör fler finansieringskällor stimuleras där det offentliga,
stiftelser, privata initiativ och näringsliv uppmuntras att långsiktigt ta ett gemensamt ansvar parallellt med samtidskonstens egna aktörer för att i högre utsträckning främja fler uttryck och trygga konstens oberoende och förmåga att stå på
fler ben.

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det
svenska och det lokala kulturarvet ska vara generösa. Varje kommun ska ha en särskild
kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter ska kunna vända sig för att
begära medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning. Sådana insatser ska
också premieras, till exempel genom utmärkelser och stipendier. Museer och bibliotek men
också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande
arbetet. Kommunen bör dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och
ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.
Att varje kommun har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna.
Bland annat fyller bibliotek, sevärdheter och upplevelser – framför allt för barn och familjer
– samt allmänna samlingsställen, för exempelvis dans och musik, en viktig funktion för
människan och sammanhållningen. Barn och unga, funktionsnedsatta samt äldre är
prioriterade grupper för Sverigedemokraternas kulturpolitiska stödgivning. Här, liksom i
fråga om kulturarvet, ser vi att offentlig sektor har ett särskilt ansvar.
Musik- och kulturskolan är dels så utbredd och folkligt förankrad, dels så betydelsefull för så
många barn och unga att den är av nationellt intresse. Det finns en god intention i att
sträva efter en högre nationell likvärdighet. Samtidigt måste det ske med stor respekt och
ödmjukhet för lokala traditioner och utföranden. Musik- och kulturskolans utbud och

undervisning har också spelat roll för framväxandet av det svenska musikundret samt för
kompetensförsörjningen och generationsskiften i det svenska orkesterlivet. Betydelsen av
utbildningsformen som i första hand en bildningsinstitution kan inte nog understrykas.
Därtill finns behov av enskild undervisning. Trenden mot allt mer av gruppundervisning bör
balanseras mot behovet av enskild undervisningstid för individuell utveckling.
Kommunens kulturinstitutioner såsom musik- och kulturskola samt bibliotek får gärna
särskilt verka för att levandegöra kulturarvets materiella och immateriella former i uttryck
som musik, dans, berättande eller andra uttryck. I grundskolans gymnastik- och
idrottsundervisning ska gammeldans premieras i de fall dans förekommer. Många gånger
används kulturresurser till att finansiera smala, högst tvivelaktiga och inte sällan
politiserade verksamheter. Sådan verksamhet ska givetvis kunna finnas för dem som är
intresserade, men i förhållande till kulturpolitiska mål och med omsorgsfullt handhavande
av skattemedel för ögonen bör ovan nämnda grupper och kulturformer prioriteras.
Medborgardialogen om konstnärlig gestaltning och prioritering i det offentliga rummet bör
vara aktiv.
Det finns kulturskapare som genom sina kulturyttringar uppmanar och romantiserar
våldsanvändning, vandalism och brukandet av droger. Dessa kulturskapare är självklart
berättigade att offentligt uttrycka tankar och åsikter. Däremot anser Sverigedemokraterna
att kommuner aldrig ska finansiera eller arrangera kulturevenemang med kulturuttryck
eller aktiviteter som underblåser eller romantiserar brukandet av våld, droger eller
vandalism. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig
konkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning.
Sverigedemokraterna anser därför att det kommunala stödet till vuxenkultur bör sänkas.
Undantag bör göras för insatser för funktionsnedsatta, äldre, biblioteksverksamheten och
den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska och lokala kulturarvet
och stärka sammanhållningen i samhället. Antidemokratiska och/eller våldsbejakande
organisationer ska aldrig få kommunala bidrag. I den mån kommuner väljer att bidra till
olika former av föreningsverksamhet ska de således ställa krav på respekt för
grundläggande demokratiska idéer och värderingar.
Bibliotekens funktion som kunskapsförmedlare och plats för kunskapsinhämtning är vital.
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 egenskap av fysiska rum som
tysta och lugna oaser i den annars bullriga offentliga miljön.
Det är av yttersta vikt att biblioteken är en trygg miljö för dem som arbetar och studerar
där. Kommunen bör vara mån om att det finns en åtgärdsplan för hur biblioteksmiljön ska
kunna tryggas som säker och rogivande studie- och arbetsmiljö, samtidigt som det ska
kunna fortsätta vara ett öppet och tillgängligt rum. Biblioteksfilialer på mindre orter och i
lands- och glesbygd bör bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Vid nedläggningshot bör
alternativa driftsformer och lösningar utredas, liksom hur biblioteken kan vara nav för
medborgarservice i digitaliseringens tidsålder.
Det är av vikt att kommunen i sin kommunikation med medborgarna använder sig av
korrekt svenska i tal och skrift. Genom att offentliga institutioner använder ett korrekt och
varierat språk främjar vi alla invånares möjligheter att tillskansa sig de språkliga färdigheter
som är nödvändiga för att till fullo delta i det demokratiska samtalet. Genom att främja hela
befolkningens färdigheter i svenska ger vi samtliga samhällsgrupper en större möjlighet att
kommunicera sin verklighetsbild och sin vilja till andra medborgare. Därför bör offentliga
institutioner prioritera ett rikt och adekvat språk framför en förenkling av språket. Språkliga
influenser är något naturligt, dock finns det en skillnad på att ett ord naturligt blir en del av

svenska språket och till exempel den anglifiering som skett de senaste decennierna då man
helt lyfter in ett ord från det engelska språket till det svenska, eller för den delen kraftig
brytning på främmande språk vilket skapar förvirring bland äldre och problem med hur
orden uttalas. Vi ser därför att man i så stor utsträckning som möjligt ställer krav om
färdighet i svenska och undviker språkförbistringar särskilt inom äldreomsorgen.
Sverigedemokraterna vill:
• Premiera kulturarvsfrämjande arbete.
• Ge kulturarvet och medborgardialogen en framträdande plats i den offentliga
konsten.
• Erkänna musik- och kulturskolan som bildningsinstitutioner.
• Att kommunen spelar en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider.
• Att kulturstöd inte ska gå till politisk eller politiserad verksamhet.
• Att kulturstöd ej ska användas för att finansiera kultur eller kulturevenemang
som underblåser eller romantiserar vandalism, droger eller våld.
• Främja kunskaper om, och insikt i, det svenska, nordiska och västerländska
kulturarvet.
• Främja goda villkor för biblioteksverksamheten och tillse att åtgärdsplaner finns
för att trygga bibliotekens arbets- och studiemiljö.
• Att det svenska språket i så stor utsträckning som möjligt ska användas i tal och
skrift i kommunens kommunikation. Verka för krav på färdigheter i svenska vid
anställning i äldreomsorgen.
• Att bidrag enbart ska gå till föreningar vars syfte är förenligt med det svenska
samhällets demokratiska värderingar och är öppna för alla kommuninvånare.
Offentliga medel bör inte gå till föreningar som söker underlätta illegala
invandrares vistelse i Sverige. Föreningar baserade på postkoloniala splittrande
idéer bör inte erhålla stöd.
• Att kulturverksamheten ska premiera barn, unga vuxna, funktionsnedsatta och
äldre.

13. Idrott, motion och folkhälsa
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt
barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen 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 idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på
kartan och bidrar på så sätt till den lokala tillväxten. Kommunen har mycket att vinna på att
stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald vad gäller
idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt och
löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla kommunens idrottsliv krävs
samarbete mellan kommun, näringsliv 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. Utöver
idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors 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 verksamhet 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.
Sverigedemokraterna vill:
• Stödja det lokala idrotts- och föreningslivet.
• I ökad utsträckning prioritera friskvård och motion i skolorna.
• Skapa förutsättningar för spontanidrott.
• Att föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri verksamhet.
• Polisanmäla allt misstänkt fusk med föreningsbidrag.

14. Miljö, djur och natur
Människan har stor påverkan på naturen. För att inte riskera kommande generationers
behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning och bruka
naturresurser med omsorg för kommande generationer. För att värna den biologiska
mångfalden krävs ett aktivt arbete. Inte sällan sprider sig främmande växter i den svenska
naturen vilket riskerar slå ut den inhemska floran, till stora kostnader för jordbruk och fiske.
Vi ser därför att det bör åligga kommunen att ha en handlingsplan mot invasiva arter.
Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin omgivning, men det är
också samhällets ansvar att bidra med strukturella förutsättningar för att göra det så enkelt
som möjligt att göra rätt för individen. Ur miljösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv
är det viktigt att allmänheten informeras om vilket ursprung maten har.
Sverigedemokraterna anser därför att kommunerna bör uppmuntras att ursprungsmärka
sina matsedlar. Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av
kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara
medvetna om att ett alltför fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara
kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar den totala resurs som kan användas för
konstruktivt miljöarbete.
Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar
ett uthålligt samhälle enligt kretsloppstänkande. Miljöfrämjande projekt som kräver
kontinuerlig subventionering riskerar att bli kortsiktiga och målsättningen måste därför vara
att rikta stöd och subventioner på lösningar som på sikt kan stå på egna ben på en
konkurrensutsatt marknad.
Ett exempel på detta är att kommunerna bör se över möjligheterna att öka antalet
laddningsstationer på de kommunalt ägda parkeringsplatserna så att tillgången till en så
basal sak som el inte påverkar valet av drivmedel negativt för elbilsmarknaden. Det är
vidare viktigt att ett landsbygdsperspektiv alltid genomsyrar kommunernas beslutsfattande,
både på kort och lång sikt. Sverigedemokraterna ser därför mycket positivt på att
kommuner inför en så kallad landsbygdssäkring enligt engelsk modell (rural proofing). En
landsbygdsförsäkring är en modell för hur beslut prövas, innan de genomförs, så att de
verkligen ger önskad effekt och inte påverkar landsbygden på ett negativt sätt.
De viktigaste lösningarna för framtidens miljöutmaningar ligger i teknikutveckling och
forskning. Kommuner kan i vissa fall bidra till ett gott forskningsklimat genom att vara
delaktiga i att koppla samman högre studier inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen
med näringslivet.
En av de miljöfrågor som har fått stor uppmärksamhet är utsläppen av växthusgaser som på
sikt kan orsaka global uppvärmning. Detta är en global fråga, men insatser på det lokala
planet är av betydelse, inte minst för att uppnå de målsättningar som vi undertecknat via
internationella avtal.
Livsmedel som odlas och framställs i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster och
bör då premieras vid upphandling. Andra saker som bör premieras vid upphandling av
livsmedel är att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt
försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djuromsorg. Kött från djur som
avblodats utan bedövning ska inte förekomma inom kommunens verksamheter.
Riksdagen har beslutat om en storskalig satsning på vindkraft, som dessvärre påverkar
kulturmiljön och landskapsbilden för människor som bor i områden där vindkraftparker
etableras. Miljönyttan kan ifrågasättas då Sveriges huvudsakliga elproduktion via kärnkraft
och vattenkraft redan är fri från koldioxidutsläpp.
Vid uppförande av storskalig vindkraft bör stor hänsyn tas till den lokala opinionen. Idag

krävs det enligt lag att kommunen tillstyrker en tillståndspliktig vindkraftsanläggning inom
kommunens gränser, vilket möjliggör ett ”kommunalt veto”. Detta veto bör utnyttjas om
kommuninvånare drabbas av sänkta värden på fastigheter som inte kompenseras av ägaren
till vindkraftparken. Olika kommuner kan ha olika förutsättningar och där naturturism är en
betydande näring bör det visas särskild hänsyn. Likaså bör stor hänsyn tas till framtida
markanvändningsintressen.
Sverigedemokraterna anser att kommunerna ska ha en policy för vindkraft som tar hänsyn
till kommuninvånarnas intresse och i detta sammanhang menar vi att det är rimligt med väl
anpassade respektavstånd. Allemansrätten är en världsunik rättighet som innebär att man
under givna förutsättningar har rätt att vistas på annans mark. För många människor är
detta en rättighet som är betydande för livskvaliteten. För att medborgarna inte ska
missbruka denna rättighet, samtidigt som markägarna inte ska känna att dessa rättigheter
utnyttjas felaktigt så att äganderätten inskränks, bör kommunen tillhandahålla information
och vid behov bedriva upplysningskampanjer om vilka rättigheter och skyldigheter man har
genom allemansrätten. Sådan information bör särskilt riktas till turister, hitresta
bärplockare och nytillkomna invånare.
Oaktsamt och direkt brottsligt användande av fyrverkerier har blivit ett allt större problem.
Därför ska kommunerna, vid behov, arbeta för att införa restriktioner för användande av
fyrverkerier, med undantag för nyårsafton, valborgsmässoafton och påskafton. Maxavstånd
till registrerad djuruppfödning/djurstall ska anges i de lokala ordningsföreskrifterna för
användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.
Sverigedemokraterna vill:
• Ha ett program för att bekämpa invasiva arter.
• Ha ursprungsmärkning av mat i matsedlarna.
• Utvärdera och se över utbudet av laddningsstationer för elbilar.
• Landsbygdssäkra politiska beslut så att de inte påverkar landsbygden på ett
negativt sätt.
• Eftersträva att upphandla livsmedel från närområdet i största möjliga
utsträckning.
• Ställa krav på att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på
ett etiskt försvarbart sätt vid upphandling av livsmedel, till exempel genom att
uppfylla krav på god djurhållning.
• Att all mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara producerat under
förhållanden som minst motsvarar svensk djurlagstiftning.
• Använda sitt så kallade ”kommunala veto” mot uppförande av storskalig
vindkraft, om man inte förmår lösa planeringen på ett sådant sätt att det inte
påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt
äventyrar kommunens intressen.
• Verka för ett väl anpassat respektavstånd för tillståndspliktiga vindkraftverk till
närmsta tätort och planerad tätortsutbyggnad.
• Inte finansiera eller medfinansiera elproduktion om en sådan investering inte
kan återföras till kommuninvånarna ekonomiskt.
• Informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att skapa
balans mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen.
• Införa restriktioner för användningen av pyrotekniska varor.

15. Bostäder och den kommunala
hyresmarknaden
Sverigedemokraterna vill se en utökad samordnad regional planering för att kunna möta de
bostadsbehov som uppstår och för att ge kommunerna ökad kompetens för
bostadsplanering. En välplanerad infrastruktur är nödvändig för att samspelet mellan
bostads- och arbetsmarknaden ska fungera bra. Regional planering behövs för att stat,
regioner och kommuner tillsammans ska kunna planera för bostadsbyggande, infrastruktur
och kollektivtrafik. Regionen kan bidra med kompetens som kanske framför allt de mindre
kommunerna har behov av. En regional översiktsplanering ska samtidigt fortfarande
innebära att beslutanderätten ligger på kommunal nivå. Ett regionsövergripande organ kan
ges möjligheten att planera och stärka kommunerna i arbetet med samordnad regional
bostadsplanering.
Sverigedemokraterna anser att byggande på egen mark och ett bättre samarbete mellan
kommunerna och regionerna för att öka bostadsbyggandet är effektiva sätt att främja
personaltillgången i kommun och regioner.
Kommunen bör eftersträva att en del av allmännyttans hyresbestånd omvandlas till
bostadsrätter om de boende så önskar. Kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste
uppgift att tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser för resurssvaga grupper som till
exempel ungdomar. De kommunala bostadsbolagens hyresgäster ska också beredas
möjlighet till inflytande över och ansvar för sin boendemiljö.
Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade
byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv inverkan på
turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste mån undvika
förtätning av befintliga stadskärnor. Vi kan i vår omvärld se exempel på hur parker och
grönområden trängs undan till förmån för nya tättliggande hus. Mot bakgrund av detta bör
kommunen alltid sträva efter att, vid avyttring av tomträtter, prioritera kringområden
istället för en kortsiktigt högre ersättning för innerstadsmark på bekostnad av en långsiktigt
försämrad stadsbild.
Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara
generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att införa en
så kallad kulturell planering, vilket är en metod som sätter fokus på medborgardialog, den
unika platsens förutsättningar och historia, det lokala kulturarvet och omgivande
bebyggelsestruktur samt att skapa en social känsla och samhörighet i området.
Kommuner bör vid upphandling efterfråga traditionella och miljövänliga byggnadsstilar.
Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen bör kunna få rabatt på köpesumman
om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell och miljöanpassad stil. Kommunen ska
inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt
avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition. Det innebär att tillstånd inte ska
ges till fullskaliga moskéer och att tillstånd inte ska ges till böneutrop.
Sverigedemokraterna vill:
• Att delar av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till
bostadsrätter om de boende så önskar.
• Att kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla
hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror.
• Ha ett generöst tilltaget anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader
och miljöer.

• Inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär
som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition.
• Tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog, byggplatsens
historiska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social känsla
och samhörighet.
• Inte tillåta att nyanlända ges förtur eller kvoteras in till bostäder genom de
kommunala bostadsbolagen.
• Motverka all form av förtur av kommunala markanvisningar som är baserat på
etnicitet eller bakgrund.
• Genomföra en årlig lägenhetsinventering samt stimulera till modernisering och
upprustning av gammalt bestånd.

