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Sverigedemokraternas vision för Kalmar kommun 2020

verigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värde-
konservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i

byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk 
rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten 
av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke 
och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där 
alla medborgare skyddas av, och är lika inför lagen.

Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett 
modernt folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark 
inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan 
därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det 
kan gagna Sverige och landets medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med 
alla andra partier.
 

S
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Syfte, bakgrund och mål

Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Kalmar är att värna Kalmars intressen, 
skapa en attraktiv stad att leva i samt att skapa en stad med stort hjärta, hög grad av sympati och 

solidaritet för medmänniskorna.

Vi ser det som ett självklart mål att öka invånarnas inflytande över politiken, att inga former av sär-
behandling inom kommunens ramar tillåts och vi lägger inte minst stor vikt vid känslan av trygghet 
när vi utformar vår politik.

Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av 
den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vårt fokus ligger därför i första hand på den primära 
och grundläggande verksamheten, där vi med hänsyn till människors behov och miljö främst prioriterar 
skolan, vården, omsorgen, den grundläggande tryggheten samt infrastrukturen – kort sagt den 
kommunala kärnverksamheten.

Då barnen, de sjuka, handikappade och de äldre är våra mest utsatta grupper måste också dessa grup-
per prioriteras före andra. Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska sammanhållningen, 
den svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med oro på den stora segregationen, 
motsättningarna och det stora utanförskapet för olika grupper av människor i vårt samhälle.
Vi ser problem med att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i en allt större grad minskar. 
Vi vill arbeta för att vända denna negativa utveckling och framför idéer och mål som kan förbättra våra 
medborgares möjligheter till en bättre tillvaro.
 

Vår politik för den kommunala utvecklingen i Kalmar

Det övergripande målet med vår politik är att utveckla Kalmar till de goda möjligheternas stad att leva 
och utvecklas i. Det innebär att medborgarna ska känna tilltro och trygghet i livets alla skeenden, att vi 
satsar på våra unga och ger dem den bästa tänkbara skolgången och att vi värnar om de äldre.
Särskilt viktigt är det att ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten och minska antalet arbetslösa. Därför 
måste Kalmar präglas av ett betydligt bättre företagsklimat än vad fallet är idag och agera offensivt i sin 
marknadsföring som en attraktiv stad att bo och verka i.

“
Trygghet är viktigt för alla, barn, sjuka, 
funktionshindrade och äldre.
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Demokrati och välfärd

För oss är demokrati, trygghet, välfärd och tradition ledorden i vår politik. Vi vill leva i ett öppet och fritt 
demokratiskt samhälle där alla medborgare är lika inför lagen, när det gäller såväl rättigheter som 
skyldigheter. Vi ser gärna att våra medborgare ges fler möjligheter att engagera sig och vara delaktiga i 
kommunens framåtskridande. Fortlöpande dialog i olika forum med våra medborgare är därför av stor 
vikt. Vi anser att kommunala folkomröstningar bör användas i större frågor som rör kommunens 
utveckling för att öka demokratin och engagemanget för kommunens medborgare.

Centralt för oss är att agera ekonomiskt ansvarsfullt med kommunens finanser. Kommunen skall i första 
hand ägna sig åt kärnverksamheten, vilket även innebär att kommunen aktivt skall bedriva en 
företagsvänlig politik för att främja sysselsättningen och skapa nya arbetstillfällen. Kommunikationen 
gentemot företagare måste förbättras. Det gäller både den politiska organisationen och tjänstemanna-
organisationen.

Den politiska organisationen har även demokratiska brister. Eftersom alla partier i kommunstyrelsen inte 
är representerade i kommunstyrelsens samtliga utskott, anser vi att insynsplatser skall inrättas för de 
partier som inte har ordinarie ledamöter.

Trygghet är viktigt för alla, barn, sjuka, funktionshindrade och äldre. Skolan och dess miljö ska vara 
lugn och harmonisk för att underlätta kreativitet och lärande. Vi vill utveckla möjligheterna för de yngre 
till ett sundare fritidsliv och satsa på sport och idrott. De äldre och sjuka skall känna att de blir väl om-
händertagna och känna trygghet både i hemmet och i det offentliga rummet som på ”gator och torg”.
Vi vill införa en ”äldreombudsman” dit våra äldre och deras nära anhöriga kan vända sig till för att få 
hjälp och råd. Äldreombudsmannen ska fungera som en länk mellan den kommunala förvaltningen 
och familjen. Äldre som behöver eller önskar trygghetslarm skall självklart erhålla ett gratis sådant, allt 
för att våra äldre ska kunna känna sig så trygga som möjligt i vardagen.

Sverigedemokraterna vill bevara och utveckla de så kallade Träffpunkterna för äldre. Vidare anser vi att 
äldre människor som har levt ett helt liv tillsammans självklart skall få möjlighet att bo tillsammans på 
ålderns höst. För att skapa trygghet i den offentliga miljön krävs ofta ingrepp i den personliga integriteten. 
Det är alltid en fråga om avvägning hur stora inskränkningar som skall tillåtas men med tanke på de 
sexuella ofredanden som blivit allt vanligare och att även våldsbrott förekommer i dessa miljöer anser vi 
att kameraövervakning bör upprättas i vissa offentliga miljöer som till exempel vid Larmtorget och Cen-
tralstation. I vissa fall kan också en bättre belysning öka känslan av trygghet på många offentliga platser. 

Kalmar är en unik stad med anor långt tillbaka i tiden. Vårt rika historiska kulturarv är en väsentlig del 
av stadens själ. Varje ingrepp som förminskar detta är med eftertryck något som missgynnar Kalmar 
som stad, både att besöka och i leva. Därför är det självklart för oss att Kalmar kommun bör vara mycket 
restriktiv med nyetableringar inom de områden som betecknas som riksintressen.
Den förtätning som majoriteten ägnat sig åt under de senaste mandatperioderna riskerar att rasera 
den unika stadsmiljö som gör Kalmar och framförallt Kvarnholmen så attraktivt för våra medborgare, 
besökare och turister.

Kalmar kommun skall även ha en rik och utvecklande landsbygd. Därför skall inte staden alltid vara 
i fokus utan även de mindre orterna och boendemiljöerna på landsbygden måste även de utvecklas 
positivt. Kalmar kommun har upprättat en så kallad grönstrukturplan. En plan som det väldigt ofta görs 
avsteg ifrån när nya bostäder planeras i de centrala delarna av staden. Sverigedemokraterna anser att 
grönstrukturplanen skall respekteras och följas. I annat fall är inte Kalmar kommuns dokument tro-
värdiga.
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God kommunal ekonomi

Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den 
sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vårt fokus ligger därför i första hand på den primära och 
grundläggande verksamheten, där vi med hänsyn till människors behov och miljö främst prioriterar 
skolan, vården, omsorgen, den grundläggande tryggheten samt infrastrukturen – kort sagt den 
kommunala kärnverksamheten. Därför vill vi att arbetsmarknadsenheten avvecklas. Kommunen ska inte 
konkurrera med statliga eller privata intressenter, såsom den sista näringslivsutvärderingen visade. Vi 
ställer oss frågan varför vi ska betala två gånger för samma sak? Därför kan man lägga ner det.

Kalmar kommun har under det rödgröna styret under 2000-talet utvecklats till en högskattekommun i 
förhållande till våra jämförelsekommuner men även i förhållande till övriga kommuner inom vår del av 
region i Kalmar län. Kommunalskatten har höjts vid ett flertal tillfällen under 2000-talet. Att Kalmar kom-
mun som den i särklass största kommunen i länet och dessutom med den största befolkningsökningen 
har en kommunalskatt som är väsentligt högre än flera av de mindre kommunerna i länet är högst an-
märkningsvärt. Inte minst i beaktande av befolkningsutvecklingen och rådande infrastruktur.

En hög kommunalskatt i förhållande till våra jämförelsekommuner innebär sannolikt en negativ faktor 
för inflyttning till Kalmar kommun av såväl företag som arbetstagare. På längre sikt är inte denna situ-
ation hållbar om vi vill ha en positiv utveckling när det gäller företagsetableringar och därmed en god 
befolkningsutveckling. SKL varnar dessutom för dramatiskt ökade kostnader i den kommunala sektorn 
på grund av det stora antalet asylsökande till vårt land och den stora invandring som fortfarande pågår. 
Oron för kommunens ekonomi gör att vi behöver se över hur varje skattekrona används. Samman-
fattningsvis så behöver vi en försiktig och varsam förvaltning av kommunens ekonomi och därmed 
undvika skattehöjningar. 
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Utbildning och barnomsorg 

Skolan skall lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt stimulera 
till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och själv-
ständigt tänkande skall uppmuntras – inte bestraffas.

Eleverna skall lära sig att samarbeta, visa hänsyn samt kamratanda och ärlighet. Det är dessutom av 
största vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av 
sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan, samtidigt som 
man verkar för nolltolerans vad gäller droganvändning. Kommunen skall vidare erbjuda regelbunden 
handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Som ett led i att öka tryggheten i skolan 
måste vuxennärvaron öka, till exempel genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer och liknande.
Ett av de mest grundläggande behov som barn och ungdomar har är känslan av trygghet. Tryggheten 
och att få känna sig delaktig är grunden för utveckling och lärande. Det i sin tur leder till glädje, engage-
mang, vilja och mening. Därför är det så oerhört viktigt att skolan såväl som barnomsorgen och 
fritidsverksamheterna inom kommunens ramar utformas för att tillgodose detta.

Ungdomsmottagningen har också dragits med personalproblem med följden att kötiderna för ungdomar 
blivit väldigt långa. Ungdomsmottagningen samfinansieras med regionen men vi anser att Kalmar kom-
mun bör öka sitt bidrag för att förbättra tillgängligheten för ungdomarna.
Sverigedemokraterna vill också satsa extra pengar på skollunchen för att höja kvaliteten. Enligt en sam-
manställning gjord av Nyhetsbyrån Siren på uppgifter från Skolverket har Kalmar kommun bland den 
billigaste skolmaten i Kalmar län.

Inom skolan och barnomsorgen bör vi sträva efter att skolmaten genomgående ska ha högt 
näringsvärde, vara svenskt eller närproducerat samt tillverkad på plats. Vi vill därför öronmärka pengar 
för att förbättra kvaliteten på skollunchen. Vi vill införa krav på läkarintyg för specialkost.
Sverigedemokraterna anser att barn ska vara fria att utvecklas till självständiga och jämlika individer och 
slippa religiösa och sexualiserande påtryckningar. Därför motsätter vi oss religiöst motiverad klädsel på 
barn som går i för- och grundskolan.
 
 Ordning och reda i skolan
 Nolltolerans vad gäller droganvändning

“
Vi ser att det i dag finns en stor varia-
tion av behov hos de äldre, som behöver  
beaktas och tillgodoses. 
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Socialnämnden

Socialnämnden har brottats med återkommande underskott de senaste åren. Nämnden har en budget 
på dryga 808 mnkr för 2019. Under förra året gick nämnden back med 19 mnkr. I år väntas underskottet 
bli 15 mnkr. Vi menar att det överskridande som sker under 2019 måste åtgärdas för att få en budget i 
balans 2020 

Främsta anledningen till att budgeten överskridits är att kostnaderna för externa placeringar inom den 
sociala barn och ungdomsvården har varit svåra att få bukt med. Även verksamheten för ensamkom-
mande barn visar underskott beroende på omställningskostnader för lokaler och personal samt att 
migrationsverkets snabbare handläggning av medborgarskapsfrågor lett till sämre intäkter därifrån.
Ett sätt att hantera obalansen är att satsa mer på kommunala lösningar och dra ner på konsulentstödda 
familjehem. Dessa ska utnyttjas endast i undantagsfall. Vi vill i första hand se förebyggande råd och stöd, 
i andra hand placering i familjehem i kommunen och i tredje hand i eget HVB-hem framför extern 
placering i annan kommun. Vi avsätter därför 2 mnkr för att förbättra rekryteringen av nya familjehem 
och förbättra stödet och villkoren för de egna familjehemmen.

Det ökande drogmissbruket bland unga är djupt oroande och måste bekämpas. Eftersom missbruket 
når allt fler och i allt yngre åldrar så anser Sverigedemokraterna att vi måste ta till extra kraftfulla åtgärder. 
Vi vill därför satsa ännu mer på det förebyggande och uppsökande arbetet med att lokalisera och ta 
hand om ungdomar i riskzonen. Vi lägger därför ytterligare 2 mnkr på detta.

Vi stödjer också de planer som finns på att i samarbete med regionen och grannkommuner utarbeta 
en helhetslösning liknande ”Maria Ungdom” i Stockholms län, för att snabbt kunna ta hand om barn 
och ungdomar samt involvera deras familjer både i ett akut skede och även förebyggande samt med 
långsiktig behandling.
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Hederskulturens inflytande ökar på samhället och på de drabbade individernas liv. Här gäller det att 
arbeta förutseende så att inte en enda flicka eller pojke får sitt livsutrymme och sina framtidsutsikter 
begränsade på grund av omgivningens rädsla för att förlora kontrollen över den unga. Därför föreslår 
vi att nämnden får i uppdrag att ta fram en policy och utbildning till medarbetarna så att hederskulturens 
negativa effekter proaktivt begränsas. Nödvändiga rutiner ska också införas för att säkerställa att mind-
eråriga som betraktar sig själva som gifta aldrig placeras hos sina påstådda makar.

Utvecklingen av försörjningsstödet har varit positivt. Försörjningsstödet ska vara en nödlösning under 
en kortare tid. Det absolut viktigaste är att få människor som idag lever på försörjningsstöd ut på ar-
betsmarknaden och då helst i egenförsörjning. Det är också den viktigaste integrationsinsatsen då 
merparten av de öppet arbetslösa är nyanlända.

Den som uppbär ekonomiskt stöd från det allmänna, men som samtidigt är arbetsför, ska delta i ar-
betsmarknadsinsatser eller göra sig själv anställningsbar. Väljer den enskilde att inte medverka så ska 
stödet dras in. Kommunen kan komma att göra hembesök hos den som uppbär ekonomiskt stöd från 
kommunen.

LSS-verksamheten handlar om att ge de människor som har det tuffast och som har det svårast att fullt 
ut kunna ta tillvarata sina möjligheter att ta del av samhället. LSS har inneburit en större frihet och trygghet 
och en marsch ut från institutionerna till ett mer självständigt liv. Förutsättningen har varit att staten
genom Försäkringskassan tagit en större del av den kostnad som är mest arbetsintensiv och därmed 
dyrast; den personliga assistansen. Vi ser därför med oro på att mer och mer av den kostnaden förs 
över till kommunerna. För att inte riskera att det sparas in på de andra verksamheterna inom området 
vill vi att 4,7 mnkr ytterligare ska tillföras utöver budget för att eventuella behov ska kunna tillgodoses 
årligen fram till och med 2022. 

Personal

Sjuktalen har under året försämrats. Särskilt gäller det sjuktalen för den kvinnliga personalen. Förvaltnin-
gen får därför ett tillskott på 1 mnkr för att förbättra arbetsmiljön. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot 
de höga sjuktalen för de kvinnliga medarbetarna.
Svårigheter att rekrytera och behålla socialsekreterare har uppmärksammats. Konkurrens om denna 
kompetens är hård. För att motverka personalomsättning och stärka rekryteringen av denna kompetens 
avsätts 2 mnkr för förbättrade arbetsvillkor.

 Minska på hederskulturens inflytande på samhället
 Förstärk LSS-verksamheten

“
Den kommunala kulturskolan ska särskilt 
verka för att levandegöra kulturarvet. 
Den ska även vara kostnadsfri för alla 
barn i Kalmar.  
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Omsorg 

För oss Sverigedemokrater i Kalmar är det viktigt att alla människor ska kunna åldras med värdighet. 
När man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den 
äldre ska kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Alla äldre i Kalmar förtjänar att få tillgång till Sveriges 
bästa äldreomsorg! Vi kan inte acceptera att äldre i kommunen känner en stark oro för att bli gamla på 
grund av brister inom omsorgen.

Vi ser att det i dag finns en stor variation av behov hos de äldre, som behöver beaktas och tillgodoses. 
Det bör i högre grad vara möjligt att sammanbo med sin livspartner även om denna i grunden inte är 
i samma behov av seniorboende. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade visar sig i 
många fall kraftigt gå ut över individernas psykiska hälsa, därför bör en utbyggnad av trygghet och se-
niorboenden ske.

Det finns andra insatser som är viktiga resurser som måste tillvaratas och det är frivilligorganisationer 
och andra volontärer till exempel som i skolan, systemet med klassmorfar kan man även implementera 
äldrevården med äldrestödspersoner. De utför inga uppgifter som tillhör vårdpersonalen men är 
en social tillgång genom att finnas till hands för andra små sysslor som att till exempel följa med på 
promenader, ha tid att lyssna, sitta ner och prata samt läsa dagstidningar.

Kommunen ska ha en äldre- och handikappombudsman samt en kurator som har till uppgift att bevaka 
dessa gruppers intressen. Detta är grupper som ofta själv kan ha svårt att göra sina röster hörda samt 
vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt 
deras anhöriga. Äldre som behöver eller önskar trygghetslarm skall självklart erhålla ett kostnadsfritt 
sådant, allt för att våra äldre ska kunna känna sig så trygga som möjligt i vardagen. 

Äldre invandrare, som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och 
kommunicera på svenska ska om förutsättningar finns kunna få vård på sitt modersmål. Personalrekry-
tering till avdelningar för äldre invandrare som mist sitt andraspråk ska dock ske på basis av relevanta 
språkkunskaper och inte etnisk bakgrund. Behoven hos denna grupp av äldre invandrare ska inte få 
användas som ett rättfärdigande för att diskriminera etniska svenskar genom allmänna regler som 
etnisk kvotering och positiv särbehandling av invandrare, vilket ofta sker idag.

Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper ska erbjudas kontinuerlig språkutveckling 
och kraven på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia ska höjas vid nyanställning.

 

 Vidta åtgärder mot äldres psykiska ohälsa.
 Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
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Kultur, fritid 

Sverigedemokraterna menar att kulturpolitikens främsta syften är att verka som ett kitt som håller ihop 
vårt samhälle, 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 våra nysvenskar. 

De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och 
det lokala kulturarvet ska vara generösa. Sverigedemokraterna vill inrätta en särskild kulturarvsfond för 
offentlig miljö dit organisationer och föreningar ska kunna vända sig för att begära medel till verksam-
heter med kulturarvsfrämjande inriktning. Sådana insatser ska också kunna premieras, till exempel 
genom utmärkelser och stipendier. 

Våra bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande 
arbetet. Att Kalmar har ett folkligt och levande kulturliv är viktigt för Sverigedemokraterna. Bland annat 
behövs sevärdheter och upplevelser, framför allt för barn och familjer, samt allmänna samlingsställen i 
det offentliga rummet för exempelvis dans och musik. 

Den kommunala kulturskolan ska särskilt verka för att levandegöra kulturarvet. Den ska även vara kost-
nadsfri för alla barn i Kalmar. Det finns flera tillfällen i det offentliga där unga musiker från skolan kan 
uppträda. De kan även sprida glädje på våra äldreboenden genom att samarbeta med omsorgs-
nämnden.

Sverigedemokraterna anser att det kommunala stödet till vuxenkultur, bortsett ifrån biblioteksverksamhet 
och kulturell verksamhet som lyfter fram det svenska och det lokala kulturarvet, ska sänkas avsevärt. Stöd 
i olika former till föreningsverksamhet ska underställas krav på respekt för grundläggande demokratiska 
idéer och värderingar. 
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Stöd i olika former till föreningsverksamhet ska således underställas krav på respekt för grundläggande 
demokratiska idéer och värderingar. Det är av vikt att kommunen i sina kommunikationer med medbor-
garna i huvudsak använder sig av svenska i tal och skrift. 

Barn och ungdomar och deras fritidsaktiviteter är en högprioriterad fråga för oss. Det betyder i klartext 
att deras behov alltid ska stå i första rummet. Det gäller såväl bokning av lokaler som i ekonomiskt stöd 
till föreningslivet men även att kommunen fortsätter skapa mötesplatser för spontanidrott och erbjuda 
trygga och drogfria fritidsgårdar. Ett brett urval av möjligheter till olika aktiviteter ökar förutsättningarna för 
att våra ungdomar ska må bättre, prestera bättre i skolan och undvika hamna i kriminalitet och missbruk.
Utomhusgym efterfrågas av många vilket är glädjande. Det är viktigt, inte minst ur en folkhälsosynpunkt. 
Vi vill skapa ett centralt sådant på Kvarnholmen och en naturlig plats skulle kunna vara vid gamla vatten-
tornet. Så därför vill vi att kommunen utreder om behov finns och var den bör ligga.

Vi ser en utveckling där föreningar har svårare och svårare att rekrytera ideella krafter till sina styrelser. 
Där ser vi en möjlighet att kommunen i samarbete med organisationer som till exempel Smålandsidrot-
ten hjälper föreningar med resurser och utbildning, främst till kassör, sekreterare och i ordföranderollen.

   Gratis Kulturskola
   Skapa en kulturarvsfond
   Hjälpa föreningar med resurser och utbildningar att värva styrelsemedlemmar

Trygghet – Lag och ordning

I Sverigedemokraternas Kalmar så ska tryggheten på våra gator och torg inte bero på var i kommunen 
du bor. Boende i såväl Berga och Norrliden som Rockneby och Smedby ska känna sig trygga utomhus 
alla tider på dygnet. Det är därför avgörande att Kalmar gör de åtgärder som är möjliga för att ge alla 
boende i kommunen en trygg tillvaro.

För att få en tryggare kommun kommer det innebära allt ifrån säkrare boendemiljöer behöver skapas 
med exempelvis god belysning, trygghetskameror, till fler uniformerade poliser synliga på våra gator 
runt om i hela kommunen. 

Behoven hos utsatta kvinnor ökar i kommunen, och arbetet för att förhindra våld mot kvinnor, och även 
hedersrelaterat våld är väldigt eftersatt. Vi föreslår därför ett mycket närmare samarbete med kvinno-
jouren och att denna ska få ett utökat stöd för sina akuta boenden, men också ett bidrag till sin verksam-
het.

Vi anser att kommunen ska upprätta rutiner för att kontrollera och kartlägga förekomsten av återvändare 
från IS och andra liknande organisationer i Kalmar. Detta för att motverka radikalisering och i den ut-
sträckning det inte uppenbart strider mot de lagar kommunen har att förhålla sig till, förvägra dessa att 
ta del av den kommunala välfärden som till exempel försörjningsstöd och bostad.

 Förstärkt stöd till kvinnojouren
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Näringsliv

Kalmar har utvecklats mer och mer i riktning mot turism och handel. Dessa framgångar är givetvis bra 
men även sårbara på grund av sin konjunkturkänslighet. För att inte fortsätta "lägga alla ägg i samma 
korg" måste Kalmar ta ett krafttag för att utveckla kommunen gentemot ett mer differentierat näringsliv. 
Vi Sverigedemokrater vill höja ribban rejält därför vill vi höja stödet till Science park med 5 mkr.
Fortsatta satsningar på infrastruktur och kommunikationer samtidigt som vi lyfter fram fördelen med 
att ligga vid kusten och den attraktiva kustmiljön är andra åtgärder för att locka nyetableringar. Genom 
Kalmar/Öland Airport har vi en centralt belägen flygplats. En flygplats som utvecklats mycket bra under 
de senaste åren med nya och tätare avgångar både till Arlanda och Bromma flygplats. Företag vill 
oavsett inriktning ha tillgång till välutbildad arbetskraft inom regionen. I vår vision är därför skolan 
av absolut största vikt, med bra skolor, som ger elever både motivation och kunskap, för att vi ska klara 
vår kompetensförsörjning.

Kalmar kommun skall däremot inte ägna sig åt ekonomiskt riskfyllda projekt, som dessutom inte tillhör 
kärnverksamheten. Det finns flera projekt under 2000-talet som inte kan betraktas som kärnverksamhet 
där Kalmar kommun förlorat 10-tals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.
Sverigedemokraterna är positiva till den samverkan som finns mellan kommunen och näringslivet. 
Sverigedemokraterna föreslår inrättande av ett småföretagarcenter, vars funktion skall vara att ge stöd 
och vägledning åt främst hantverkare som vill etablera sig i Kalmar. Det handlar om praktiskt stöd för 
etablering och rådgivning i ekonomi, marknadsbedömningar och IT-frågor med mera. Sverigedemokra-
terna vill därför att kommunen påbörjar en utredning som tar fram förutsättningarna för att skapa ett 
småföretagarcenter.

 

    Ha ett bra samarbete med ALMI.
    Kalmar kommun skall vara mycket serviceinriktad i kontakterna med såväl befintliga företag          
    som vid nyetableringar.

“
Detta innebär till exempel att vi vill ta 
krafttag för att komma tillrätta med 
övergödningen av Östersjön. 
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Landsbygd

Kommunfullmäktige ska ha som vision att hela Kalmar kommun ska leva. För Kalmar är inte bara city. 
Vi behöver göra det möjligt för dem som vill bo utanför stadskärnan att kunna utnyttja vår fina samhälls-
service. För att nå det målet är det viktigt att ha en väl fungerande kollektivtrafik, inte minst vad gäller 
tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Kalmar bör se över och påverka KLT i frågan om hur busslinjerna dras för att det ska underlätta för de 
boende att lämna bilen hemma. Detta i dialog med invånarna då det är de som upptäcker hålen i 
lokaltrafiken. Exempelvis kan 401 förlängas till centrala Rockneby för att underlätta för dem som skall till 
vårdcentralen i Lindsdal. Detta skulle även göra Rocknebyborna mer vana att utnyttja lokaltrafiken i god 
tid innan den tänkta tågtrafiken är etablerad.

Kommunen ska garantera en god, näringsriktig, närproducerad, lokalt tillagad och hälsosam kost. 
Upphandlingen ska gynna de företagen som har sitt säte i Kalmar. Varken GMO-livsmedel eller kött 
som genomgått religiös slakt, eller på annat sätt inte uppfyller de svenska djurskyddskraven, ska 
upphandlas eller tillåtas att serveras.

Detta kommer att gynna de lokala matproducenterna och som då kan ytterligare förädla sina produkter 
samt hjälper våra bönder bevara en levande landsbygd. En levande landsbygd som vi alla ska värna 
om. Utanför stadskärnan ska kommunen uppföra öppna förskolor samt fritidsgårdar. Invånarna ska inte 
behöva ta sig in till stan för få ta del av den kommunala servicen.

 Utreda mer och bättre kollektiv trafik på landsbygden
 Gynna de lokala matproducenterna 
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Miljö, djur och natur

De viktigaste lösningarna för framtidens miljöutmaningar ligger i teknikutveckling och forskning. Kom-
munen kan bidra till gott forskningsklimat genom att vara delaktiga i att koppla samman högre studier 
inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen med näringslivet.

En annan fråga som har fått allas uppmärksamhet är utsläpp av växthusgaser som på sikt kan orsaka 
uppvärmning av vår jord. 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.
Detta innebär till exempel att vi vill ta krafttag för att komma tillrätta med övergödningen av Östersjön. 
Därmed vill vi stödja arbete gällande Östersjön genom bidrag till forskningsgruppen på Linnéuniversitet 
i Kalmar.

Djur
Livsmedel som odlas och framställs i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster och bör då pre-
mieras vid upphandling. Andra saker som bör premieras vid upphandling av livsmedel är att produk-
terna är näringsriktiga, hälsosamma och framställs 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.
Ur miljösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv är det viktigt att allmänheten informeras om vilket ur-
sprung maten har. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen bör uppmuntras att ursprungsmär-
ka sina matsedlar.
Sverigedemokraterna har en önskan om att införa restriktioner för import av varor som framställs genom 
att utsätta djur för stort och onödigt lidande.

Allemansrätten
Allemansrätten är en världsunik rättighet och 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 informa-
tion 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.

 Gynna den biologiska mångfalden
 Kommunen bör gynna närodlat före ekologiskt
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Tilläggsyrkanden budget 2020
Yrkande 1
Ungdomsmottagningen samfinansieras med landstinget men vi anser att Kalmar kommun bör öka sitt 
bidrag för att förbättra tillgängligheten för ungdomarna.

Yrkande 2
Sverigedemokraterna vill att närodlad mat prioriteras före ekologisk mat i upphandlingarna

Yrkande 3
Sverigedemokraterna vill införa krav på läkarintyg för specialkost.

Yrkande 4
Avskaffa hederskulturens inflytande på samhället.

Yrkande 5
Förstärk LSS-verksamheten med 4,7 mnkr årligen fram till och med 2022. 

Yrkande 6
Att budgeten för skolmaten i grundskolan utökas för att öka kvaliteten på skolmaten.

Yrkande 7
Förbättra det uppsökande arbetet med att lokalisera och ta hand om ungdomar i riskzonen
från att hamna i missbruk.

Yrkande 8
Vi avsätter 2 mnkr för att förbättra rekryteringen av nya familjehem och förbättra stödet och villkoren för 
de egna familjehemmen.

Yrkande 9
Satsningar på personalen inom socialförvaltningen.

Yrkande 10
Kommunen ska ha en äldre- och handikappombudsman samt kurator.

Yrkande 11
Att införa ett gratis trygghetslarm för äldre som så önskar. Trygghet skall inte vara en plånboksfråga.

Yrkande 12.
Gratis kulturskola för barn i Kalmar.

Yrkande 13
Införa en Kultursarvsfond.

Yrkande 14
Ökat stöd till kvinnojouren.

Yrkande 15
Ökat stöd till Science Park för att öka företagandet i Kalmar.
 
Yrkande 16
Utreda mer och bättre kollektiv trafik på landsbygden.
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Yrkande 17
Bidrag till forskningsgruppen på Linnéuniversitet i Kalmar.

Yrkande 18
Att insynsplatser inrättas i samtliga utskott för de partier i kommunstyrelsen som inte har ordinarie le-
damöter i dessa utskott.

Yrkande 19
Att 2:a vice ordförandeposterna avskaffas i de nämnder där de förekommer.

Yrkande 20.
Att det utarbetas ett förslag för att göra Stortorget mer visuellt attraktivt, grönare och mer attraktivt att 
vistas i under alla årstider.

“
Ett varsamt hanterande av de ge-
mensamma ekonomiska resurser-
na är en viktig och naturlig del av den 
sverigedemokratiska förvaltarskaps-
tanken. 
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Yrkande 
 
 
1        600 000 
2    -   
3    -   
4    -   
5       4 700 000 
6      4 000 000 
7     2 000 000 
8     2 000 000 
9     3 000 000 
10      1 500 000 
11      1 500 000 
12        1 300 000 
13       1 000 000 
14      1 000 000 
15      5 000 000 
16    -   
17      1 000 000 
18    -   
19    -1 000 000 
20    -   
Kostnad  27 600 000 

Ändring av den kommunala budgeten  
besparingar   
   

Socialförvaltningen       -18 000 000 
Byteatern     -2 800 000 
Kalmar konstmuseum   -3 000 000 
Arbetsmarknadsenheten      -500 000 
Försäljning av arenanamn    -1 000 000 
Effektiviseringar   -13 000 000 
Besparingar 2:a vice ordf    -1 000 000 
    -39 300 000 

Resultaträkning      
 
       
Mnkr      2020  2020
      S, V, C  SD
Verksamhetens nettokostnad  -4141,1  -4129,4
Kommunalskatteintäkter   3316,5  3316,5
Kommunal utjämning    830,4   830,4
Finansiella intäkter       37,4     37,4
Finansiella kostnader      -13,4    -13,4
Resultat före extraordinära poster     29,8     41,5
Exraordinära poster       0     0
Årets resultat        29,8     41,5
Nettokostnadsandel, enskilt år  99,30% 99,0%

17

Sverigedemokraterna Kalmar

Investeringar riktade statsbidrag

Fiber statsstöd  24 000 000


