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Förord 
Vi sverigedemokrater är partiet och originalet när det gäller en 
tuff migrations- och kriminalpolitik. Hade vi fått gehör för vår 
politik hade både Sverige och Malmö varit tryggare och i bättre 
tillstånd. Vi har länge sett kopplingen mellan gängtillväxt, grov 
kriminalitet och kravlös migration. Malmöborna som röstade för 
ett maktskifte vid förra valet ville få till stånd en nödvändig för-
ändring och ge oss sverigedemokrater inflytande. Liberalerna 
ville något annat och bildade styre med Socialdemokraterna. 
Liberalerna är tyvärr inte att lita på Malmö. 
Det finns bara ett parti som länge talat om problemen som 
massinvandringen skulle medföra, och nu har medfört. Som 
påtalat segregationen som uppkommit och brottsligheten som 
tagit grepp om samhället. Som än idag har den mest utveckla-
de migrations- och kriminalpolitiken, och har högst förtroende 
bland väljarna i dessa frågor. En stoppad asylinvandring och 
utvisning av grovt kriminella utlänningar hade gjort skillnad. 
Personer som befinner sig i Malmö illegalt ska omedelbart ut-
visas. Fler synliga poliser, ordningsvakter och kameraövervak-
ning i Malmö. Vi såg problemen komma och vi har de lösningar 
som krävs för att skapa ordning och reda i Sverige och Malmö.
Får vi inflytande efter valet i september kommer vi sänka era 
omkostnader för drivmedel och energi. Vi kommer kraftigt 
dämpa den pågående förtätningen av Malmö. Vår stad växer 
för snabbt och både grönytor och odlingsbar mark minskar. 
Detta är inte längre hållbart. Att subventionera hyror och mark 
åt nyanlända måste få ett slut. Trafikkaos, parkeringsstrul och 
dyra parkeringsavgifter går att få bort om vi bara planerar vår 
stad rätt och förnuftigt. Samtliga trafikslag för utrymme i vårt 
Malmö. 

Malmö blir alltmer islamiserat och hedersvåldet breder ut sig 
bland våra barn och ungdomar. Malmö är en svensk stad och 
här gäller svenska lagar, värderingar och vår svenska kultur. 
Många är ni som kämpat och byggt upp vår välfärd och ni 
förtjänar det bästa. Våra barn och ungdomar måste få vårt fulla 
stöd och fokus för att kunna skapa sig en bra framtid. 
Alla som kan arbeta ska arbeta och bidra till samhället. Vill man 
inte bidra kan man inte heller förvänta sig att bli försörjd av 
oss andra. Malmö behöver Sveriges tuffaste bidragspolitik och 
brott mot välfärden ska bekämpas. 
Personer som lever i livslånga utanförskap och som inte vill 
eller förmår bli en del av det svenska samhället ska återvända 
till sina hemländer.
Magnus Olsson  
Oppositionsråd SD Malmö
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Ett tryggare Malmö
Brottsbekämpning är i första hand en statlig angelägenhet. 
Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på nationell nivå 
i form av fler poliser med ökade befogenheter, skärpta lagar 
och en ansvarsfull invandringspolitik. 
Sverigedemokraterna vill se ett utökat och förstärkt samar-
bete mellan kommunen och myndigheter som Skatteverket, 
Migrationsverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen samt andra 
myndigheter som kan vara relevanta för kommunen att inrätta 
samarbete med. Arbetet mot droger och missbruk måste stär-
kas. Alla områden ska bli tryggare med hjälp av fler ordnings-
vakter, förebyggande arbete och övervakningskameror. 
Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en 
betydande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. 
Malmö stad måste därför ta sitt tillsynsansvar på stort allvar 
och utveckla ett nära samarbete mellan ansvarig tillsynsenhet, 
polis och socialtjänst. 
Malmös svarta ekonomi ska urholkas. Det ska inte vara lönsamt 
att begå brott i Malmö. Kommunen ska inte på något sätt fi-
nansiera den illegala ekonomin. Det offentliga rummet ska tas 
tillbaka från de kriminella gängen. Malmöbor som lever ett he-
derligt liv ska premieras framför destruktiva individer som lever 
ett kriminellt liv. 

Förslag
 → Utökad kameraövervakning i hela Malmö
 → Kommunen ska stödja personer, exempelvis vittnen, 
som på ett avgörande sätt underlättar för den juridiska 
processen.

 → Kommunal strategi mot gängkriminalitet.
 → Ordningsvakter i hela Malmö som i samarbete med 
polisen förebygger brott. 

 → Kommunen ska verka för att det tillkommer fler 
patrullerande poliser i utsatta områden. 

 → Kommunalt brottsförebyggande råd med representanter 
från kommun, polis, näringsliv och civilsamhället. 

 → Kommunen ska inför större evenemang samverka med 
polisen och fördela åtgärder och ansvar i syfte att 
förhindra sexuella ofredanden.

 → Kommunen ska samarbeta med Polismyndigheten när 
polisen ska utvisa människor som olovligen befinner sig i 
Sverige. 

 → Stoppa utbetalningar av ekonomiskt bistånd till illegala 
migranter. 

 → Öka det kommunala stödet till kvinnojourer. 
 → Större samverkan mellan kommunala förvaltningar och 
statliga myndigheter för att lagföra fler personer som 
begår bidragsbrott.
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Invandring och integration
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men men-
ar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av 
en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella 
identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. I rådande 
situation behöver Malmö en längre invandringspaus.
Invandringen är en fråga där besluten tas på den nationella 
nivån. Sverigedemokraterna menar dock att vi som parti ändå 
kan se till att förändra så mycket vi kan även från kommunalt 
håll. 
De senaste åren av stadens historia har präglats av en så pass 
hög invandring att staden helt enkelt inte klarat av att växa 
på ett socialt hållbart sätt. Det utanförskap och den segre-
gation vi ser i Malmö idag är en direkt följd av en ansvarslös 
invandringspolitik. En osäker befolkningsutveckling, som är en 
av invandringens många negativa konsekvenser, påverkar alla 
kommunens områden.
Sverigedemokraterna i Malmö menar att kommunen inte kan 
vara ansvariga för regeringens misslyckade invandringspolitik. 
Därför motsätter sig Sverigedemokraterna alla förslag som 
leder till kostnadsökningar som kan härledas till detta miss-
lyckande. Dessutom vill se en återvandring av de invandrare 
som inte anpassat sig och inte vill anpassa sig till det svenska 
samhället.

Förslag
 → Verka för att Malmö ska undantas från att tilldelas fler 
nyanlända enligt bosättningslagen.

 →  Motsätta sig alla migrationsrelaterade förslag som 
innebär en kostnadsökning för Malmö stad.

 →  Malmö ska införa ett asylinvandringsstopp.
 →  Inrätta ett återvändarcenter i Malmö där personer som är 
utrikes födda, bortsett från adopterade, kan få hjälp att 
starta upp ett nytt liv i sina hemländer. 

 →  Inför ett kommunalt återvandringsbidrag för att skapa 
förutsättningar för fler invandrare som befinner sig i 
utanförskap att frivilligt åka tillbaka till sina hemländer.

 →  Tidsbegränsad svenska för invandrare (SFI).
 →  Malmö stad ska verka för att avgiftsbelägga tolktjänster.
 →  Integrationsplikt för invandrare med fokus på utbildning, 
samhällsorientering, svensk kultur och det svenska 
språket.

 →  Integrationsprocessen i det svenska samhället ska följas 
upp med ett samhällstest för nyanlända. 

 →  Avveckla det kommunala stödet till föreningar vars 
verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller 
stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet. 
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Förslag
 →  Göra läraryrket attraktivt genom högre löner. 
 →  Minska den administrativa bördan för personalen i 
förskolorna.

 →  Placera stökiga elever i jourskolor.
 →  Elevhälsan måste förstärkas 
 →  Närproducerad mat ska prioriteras.
 →  Att kunskapsresultaten ska stärkas genom särskilda 
satsningar på svenska, svenska som andraspråk och 
matematik. 

 →  Minska storleken på barngrupperna i förskolan
 →  Personal som misstänks för att ha utsatt barn för 
brott ska genast stängas av från arbetet, tills ärendet 
behandlats av ansvarig nämnd. 

 →  Sänk anslagen till modersmålsundervisning till ett 
minimum 

 →  Kvalitetssäkra och skapa likvärdighet i kommunens 
läxhjälpsverksamhet.

 → Alla skolor ska ha tillgång till speciallärare och 
specialpedagoger.

 →  Gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska 
marknadsföras. 

 →  Drogförebyggande arbete ska bedrivas i Malmös 
grundskolor och gymnasieskolor.

Skolan är framtiden
De flesta forskare och experter menar att den viktigaste kom-
ponenten i en bra skola är en kompetent lärare. Därför vill Sve-
rigedemokraterna se högre löner för lärarna. Det ska löna sig 
att jobba som lärare i Malmö stad. Vi måste övertyga de mest 
kompetenta lärarna att jobba i Malmö. 
Men det räcker inte med högre löner. Om vi inte förbättrar 
arbetsmiljön i skolorna ser vi en risk att kompetenta lärare 
kommer lämnar Malmö År efter år kan man se i grundskole-
förvaltningens enkätundersökningar att kränkningar, stök och 
mobbning är utbredd i Malmö stads skolor. För att skapa 
studiero i skolan vill vi bland annat stärka elevhälsan för att 
motverka den psykiska ohälsan bland eleverna.
Sverigedemokraterna verkar för en förskola som fokuserar på 
kärnverksamheten och erbjuder trygghet och omsorg för bar-
nen. Föräldrarna ska vara förvissade om att de lämnar sina barn 
hos personal som har kompetens, följer svensk lagstiftning och 
ser till att barnen mår bra och trivs. Förskolan ska förbli ett bra 
minne för barnen och en tillgång inför framtiden. 
I gymnasieskolan ska elever förberedas för akademiska stu-
dier och arbetslivet. Det är viktigt att gymnasieskolan erbjuder 
ungdomar möjligheter att skaffa sig de verktyg som behövs 
för att komma in på arbetsmarknaden. Bland dessa verktyg 
ingår det nätverk som behövs för att skaffa sig sitt första jobb 
och kunskap om entreprenörskap. 
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Att åldras med värdighet
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemo-
kraternas ambition är att Malmö ska ha Sveriges bästa vård- 
och omsorgsverksamhet. Den dag man får svårt att klara sig 
själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för 
att man ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Kostområdet har länge varit eftersatt inom Malmös äldreom-
sorg och de förbättringar som utlovats har visat sig vara långt 
ifrån tillräckliga. Smak och lukt är ofta de sista sinnena som 
bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av 
stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. 
Anhöriga måste avlastas och vård- och omsorgsverksamheten 
måste samverka mer med anhöriga. Frivilligorganisationer och 
andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillva-
ratas. 
Personalen inom äldreomsorgen är för få, vilket gör att man 
inte hinner med den sociala samvaron och annat som många 
äldre är i stort behov av. Bättre möjligheter till fortbildning och 
vidareutbildning av befintlig personal är andra viktiga åtgärder 
för att förbättra Malmös verksamheter inom vård och omsorg. 
Det är även viktigt att personalen kan tala god svenska samt 
inte ha en kriminell bakgrund. Äldre måste kunna kommunicera 
med personalen samt ha en känsla av trygghet när personalen 
befinner sig i deras närhet.

Förslag
 →  Vård- och omsorgspersonal med bristande 
svenskkunskaper ska vidareutbildas och kravet på 
svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen ska 
skärpas.

 →  Ombesörja att trygghetslarmen för våra brukare inom 
Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet ska vara 
kostnadsfritt.

 →  Inför ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av 
hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa 
en så god relation som möjligt med så lite stress som 
möjligt. 

 →  Stärka och utveckla anhörigstödet i samarbete med 
anhörigorganisationer.

 →  I samarbete med civilsamhället inrätta 
rekreationsverksamhet för socialt isolerade äldre, för att 
motverka ensamhet. 

 →  Inrätta fler mötesplatser för äldre.
 →  Inrätta ett lämplighetstest vid nyanställning inom 
äldreomsorgen.

 →  Verka för avgiftsfri kollektivtrafik för 65+.
 →  Påbörja byggandet av tillagningskök och anställande 
av kockar till äldreboenden i kommunen, med 
målsättningen att detta ska införas på samtliga 
äldreboenden.

 →  Malmö ska bli en pilotkommun för att anställa läkare 
inom äldreomsorgen.
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Förslag
 →  Allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och 
föreningar som bekänner sig till totalitära ideologier, 
hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika 
sätt försöker hindra Malmöbor från att utnyttja sina 
demokratiska fri- och rättigheter, ska avvecklas.

 →  Utreda hur en effektiv informationsdelning kan 
genomföras mellan olika aktörer inom ramen för 
gällande lagstiftning, i syfte att förebygga och motverka 
våldsbejakande extremism.

 →  Malmö stad ska genom opinionsbildning kritisera aktörer 
som möjliggör våldsbejakande extremism i Malmö.

 →  Malmö stad ska inte på något sätt stödja organisationer 
som har samröre eller samverkan med Muslimska 
brödraskapet.

 →  Malmöborna ska få möjligheten att väcka 
ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in 
medborgarförslag. 

 →  Malmö stad ska införa en karenstid när det gäller 
anställningar av tidigare politiker.

 →  Motverka svenskfientligheten i Malmö. 
 →  Malmö stad ska upprätta ett kompetenscenter som 
kontinuerligt kartlägger hedersförtrycket i Malmö samt 
fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck.

 →  Ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck med tydliga 
och mätbara mål. 

 →  Genomföra en kartläggning om hur och i vilken 
omfattning problemet med könsstympning yttrar sig 
i Malmö samt att utreda på vilket sätt Malmö stad kan 
skydda personer som befinner sig i riskzonen för att 
utsättas för könsstympning. 

Demokrati
Malmö stad måste tydligare markera mot rörelser och orga-
nisationer vars ideologier underminerar demokratin och de 
mänskliga rättigheterna. Sverigedemokraterna verkar för att 
Malmö stad tydligare står upp för demokratin mot de krafter 
som ser våldet som ett medel.
De senaste årens invandring från Mellanöstern har fört med 
sig de antisemitiska konspirationsteorier som ofta cirkulerar i 
arabiskspråkiga medier. Förutom att Malmö stad systematiskt 
måste motverka antisemitismen och analysera dess orsaker 
måste kommunen också göra en tydlig markering. Sverigede-
mokraterna vill att Malmö stad bygger ett monument till minne 
av Förintelsen så ingen någonsin glömmer denna fruktansvärda 
händelse. Vi vill helst att kommunen bygger detta monument 
i Rosengård för att göra en tydlig markering att ingenstans i 
Sverige finns det utrymme för de antisemitiska konspirations-
teorier som resulterade i Förintelsen, inte ens i Rosengård.
Hatet mot svenskar ska behandlas som all annan rasism i Mal-
mö. Kommunen ska utreda omfattningen av svenskfientlig-
heten samt ta fram en åtgärdsplan. Sverigedemokraterna vill 
motverka svenskfientligheten i Malmö. Hat mot människor på 
grund av deras etnicitet eller nationalitet ska aldrig accepteras 
eller ursäktas i Malmö. 
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Förslag
 →  Malmö ska växa – men i en mer balanserad takt som 
staden klarar av att hantera. Staden ska växa med 
förstånd, så att välfärden och nödvändiga faciliteter 
hänger med. 

 →  Traditionell arkitektur ska vara normen för nybyggnation i 
de centrala delarna av Malmö. 

 →  Verka för att inte tillåta byggnader med ett starkt 
symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition. 

 →  I stadsutvecklingen bör platsens historia och identitet 
bejakas. 

 → Värna de kulturhistoriska värdena.
 →  Rusta upp centra och torg i alla stadsdelar.
 →  Ingen generell förtätning av Malmö. 
 →  Malmö stad ska verka för en blandning av boendeformer.
 →  Malmö stad ska upphöra med inköp av bostadsrätter och 
planera för att sälja de bostadsrätter som kommunen 
äger.

 →  En bra miljö på skolor och förskolor med rimlig storlek på 
friytorna.

Byggandet av en trygg och  
familjevänlig stad
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor 
betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och 
hälsa som den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigede-
mokraterna vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, 
småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Miljöer som riskerar 
att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig 
verksamhet ska motverkas och förändras. På samma sätt ska 
barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Traditionell 
arkitektur ska vara normen i de centrala delarna av staden för 
att skapa trivsamma miljöer för både boende och besökare till 
staden. 
Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsak-
tiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga 
mötesplatser. Vi anser att det är viktigt att det även i framtiden 
tillses att det erbjuds varierade former av boende i Malmö. 
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och 
hälsa och bör därför finnas i stor omfattning över hela staden. 
Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner ska stor 
hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever 
inom kommunen. Parker och oaser inne i Malmö ska bevaras 
för att skapa trivsel hos de boende i staden. 
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Förslag
 →  Malmö stad ska inta en mer central roll vid firandet av 
traditionella högtider.

 →  Det ska skapas möjligheter för lämpliga aktörer inom 
civilsamhället och volontärer att engagera sig i Malmö 
museers verksamhet. 

 →  Kulturen ska bli mer tillgänglig för barn, äldre och 
funktionsvarierade. 

 →  Fler bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt 
barnfamiljer och äldre. 

 →  En kulturarvsfond ska inrättas i kommunen dit 
privatpersoner, myndigheter, föreningar och 
organisationer ska kunna vända sig för att få stöd till 
verksamheter som bidrar till att levandegöra och sprida 
kunskap om det svenska kulturarvet. 

 →  Svensk kultur ska få en mer framträdande roll i den 
offentliga konsten. 

 →  Kommunen ska ta fram en ”Kulturkanon Malmö” som ska 
fokusera på att sammanställa och bevara det kulturarv 
Malmö stad har.

 →  Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.
 →  Fler barn ska få tillgång till kulturskolan.
 →  Kommunen ska inte tilldela skattemedel till Malmös 
arabiska filmfestival (MAFF).

Svensk kultur i en svensk stad
Sverigedemokraterna arbetar för ett Malmö där samhället 
präglas av en historiskt rotad gemensam svensk kultur som 
skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna 
– såväl inrikes som utrikes födda. Ett Malmö där det svenska 
kulturarvet respekteras och levandehålls. Ett levandehållande 
av det svenska kulturarvet är en av Sverigedemokraternas vik-
tigaste kulturpolitiska frågor.
Vi avser att starta en kulturarvsfond där organisationer, fören-
ingar, privatpersoner och myndigheter kan söka stöd för att 
bevara, trygga och skydda kulturarv som är på väg att försvin-
na eller behöver skyddas. 
Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och lång-
samt föränderlig. Vi är en del av det västerländska arv som 
präglat vår kontinents framväxt och bidragit till den demokra-
tiska stabilitet vi ser i Europa och vårt närområde. Vår kärlek 
till den svenska kulturen ligger främst inte i att den skulle vara 
bättre än någon annan, utan för att den är vår egen.
Vi vill verka för att göra kulturen mer tillgänglig för barn, äldre 
och funktionsvarierade. Bland annat behövs bibliotek, sevärd-
heter och upplevelser för framförallt barn och familjer. 
Vi ser även Malmös kulturskola som en viktig del där många 
ungdomar får möjlighet att utöva musik till en rimlig kostnad. 
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för marknads-
konkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturli-
vets inriktning. Då behöver inte kommunens kulturresurser 
användas till att finansiera smala eller politiska verksamheter, 
vilka merparten av skattebetalarna inte har något intresse av.
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En bilvänlig stad
Transporter och transportanläggningar ska lokaliseras så att in-
trång i stads- och naturmiljön begränsas i största möjliga mån. 
Miljöanpassade kollektivtrafiksystem ska finnas tillgängliga och 
förutsättningarna för säker gång och cykeltrafik ska vara goda. 
Sverigedemokraterna förespråkar miljöanpassade eldrivna 
bussar.
Vår idé om trafiken i Malmö är att alla trafikslag såsom bil, cy-
kel, buss m.fl. måste samsas om utrymmet. Vi säger nej till 
utökningen av superbussar och spårvagnen som kollektivtra-
fikmedel. 
Malmöborna måste ha möjligheten att åka bil till arbetsplats 
och skjutsa barnen till skolan och det måste finnas parkerings-
platser för bilar så det är möjligt att kunna ha bil i Malmö. Alltför 
höga parkeringsavgifter gör bilinnehavandet till en klassfråga, 
vilket är djupt orättvist. Malmöbor med en medelinkomst ska 
kunna ha råd att parkera i Malmö stad.

Förslag
 →  Förbättra underhåll av gator, cykelvägar och torg.
 →  Ökad samverkan mellan de olika trafikslagen. 
 →  Parkeringsavgifterna ska sänkas.
 →  Göra en konsekvensanalys av de nuvarande 
parkeringsområden som är avgiftsbelagda.  

 →  Parkeringspolitiken ska gynna småföretagen. 
 →  Det ska vara lätt att äga en bil i Malmö.
 →  Utökad information/utbildning till Malmös cyklister och 
mopedister om regler och förbud. 

 →  Hårdare reglering omkring elsparkcyklar. 
 →  Använda el-drift för all kollektivtrafik för optimal 
miljöanpassning.

 →  Avveckla Socialdemokraternas bilfientliga politik.
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Från bidrag till arbete
Vi Sverigedemokrater vill stimulera klusterbildning och entre-
prenörskap. Vi vill också se ett ökat samarbete mellan skola, 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samtidigt vill vi förstär-
ka och satsa på arbetsmiljön i offentlig sektor. Mer resurser 
behövs inom vård och omsorg för att motverka stress och 
arbetsskador. Detta skulle även öka kvalitén på vården och ge 
personalen mer tid att vårda. 
För att öka och stimulera småföretagandet i kommunen vill vi 
förbättra kommunens service gentemot småföretagen. Snab-
ba beslut, en vänlig och serviceinriktad attityd samt en bra 
framförhållning gentemot de behov potentiella småföretagare 
efterfrågar. Färre policydokument, mindre byråkrati och mer 
förståelse för de behov som finns minskar inte bara kostna-
der utan påskyndar även besluten, vilket kommer att främja 
arbetsmarknaden positivt. Det håller inte att ensidigt verka för 
fler kommunala verksamheter och behålla nuvarande snåriga 
regler för privata näringsidkare som vill etablera sig i Malmö. 
Sverige är ett industriland och Malmö har en lång historia som 
industristad. För varje industrijobb som skapas så tillkommer 
även arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Dessa jobb kommer 
ofta ifråga för personer som står lite längre från arbetsmark-
naden, såsom Malmös många unga och utrikes födda. Vi vill 
därför inrätta ett lokalt industriråd som ser över möjligheterna 
för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktions-
sektorn.

Det finns mer att göra inom skolans verksamheter och kom-
munala arbetsmarknadsåtgärder för att göra Malmöborna an-
ställningsbara. Fler studievägledare behövs för att lotsa våra 
ungdomar rätt och framför allt till de branscher där det idag 
råder brist på personal. Vi Sverigedemokrater vill också ta fram 
arbetsbeskrivningar för enklare arbetsuppgifter inom vård och 
omsorg och skolan. Givetvis ska dessa satsningar ske i sam-
klang med det privata näringslivet och fackförbunden. De ar-
betsuppgifter som vi vill skapa ska inte konkurrera ut lärare och 
undersköterskor, som har många års utbildning och erfarenhet. 
Kraven på de personer som är aktuella för den här typen av 
satsningar ska givetvis vara att de är motiverade, har goda 
kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället 
fungerar. 

Förslag
 →  Ökat samarbete mellan kommun och näringsliv för att 
skapa fler arbetstillfällen. 

 →  Fler sommarjobb till ungdomar så ungdomar kan tidigare 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

 →  Fler studievägledare för att lotsa ungdomar rätt och 
framför allt till de branscher där det idag råder brist på 
personal.
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 →  Alla som lever på bidrag ska delta i aktiviteter på heltid, 
eller motsvarande sin arbetsförmåga, för att maximera 
möjligheten att få ett jobb. Aktiviteterna ska vara 
individuellt utformade och en förutsättning för utbetalt 
bidrag.

 →  Neka sökande ekonomiskt bistånd om de avbryter 
pågående studier i SFI utan giltigt skäl.

 →  Malmös bidragssystem ska reformeras så att det alltid 
lönar sig att arbeta. Det ska ske genom att staden aldrig 
ska betala ut mer bidrag än lagen kräver.

 → Tiden mellan att en arbetslös söker ekonomiskt bistånd 
och att personen i fråga börjar i en arbetsmarknadsinsats 
ska förkortas, i ett första skede från dagens 14 till 7 
dagar. 

 → Anställa fler funktionsvarierade i kommunens egna 
verksamheter. 

 → Inrätta en specialgrupp bestående av personer med god 
erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Dessa personer ska 
gå igenom ärenden och vid minsta tveksamhet kalla de 
bidragssökande på besök. 

 → Stadens kommunala arbetsmarknadsinsatser ska 
fokuseras på att utbilda gentemot bristyrken.

 → Arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildningar ska 
vara tillgängliga för alla som saknar arbete. 

 → SFI-utbildningen bör vara flexibel och individanpassad 
så den kan kombineras med arbetsförlagd utbildning, 
praktik och andra former av utbildning för att se till att 
nyanlända snabbare kommer ut i arbetsmarknaden. 
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