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Sverigedemokraterna vill se en kommun med trygghet 
och traditioner där framtiden tillhör oss alla. En fram-
tid som byggs upp av ett försiktigt framåtskridande 
baserat på varsamhet, eftertanke och långsiktigt an-
svarstagande. Särskilt viktigt är att alla invånare skyd-
das av och är lika inför lagen. Vi eftersträvar därför ett 
demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där 
vi värnar om de grönområdena som behövs för våra 
invånares välbefinnande.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti 
med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekon-
servatism och upprätthållandet av en solidarisk väl-
färdsmodell 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 ut-
gjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt 
lands fredliga och demokratiska utveckling.

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 solida-
ritet.

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

Syfte, bakgrund och mål
Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpoli-
tiken i Kalmar är att värna invånarnas intressen, skapa 
en attraktiv stad att leva i samt en stad med stort hjärta 
med hög grad av sympati och solidaritet för medmänn-
iskorna.

Vi ser det som ett självklart mål att öka invånarnas 
inflytande över politiken, att inga former av särbehand-
ling 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 eko-
nomiska 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 kärn-
verksamheten.

Då barnen, de sjuka, funktionsvarierade och de äldre 
är våra mest utsatta grupper måste också dessa grup-
per prioriteras före andra.

Centralt för oss är också att värna om och stärka den 
svenska sammanhållningen. Som är sprungen ur den 
unika 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 
framföra idéer och mål som kan förbättra våra invånar-
es möjligheter till en bättre tillvaro.

Vår politik för den kommunala utveck-
lingen i Kalmar
Det övergripande målet med vår politik är att utveckla 
Kalmar till de goda möjligheternas stad att leva och ut-
vecklas 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 ungdomsarbets-
lösheten och minska antalet arbetslösa. Därför måste 
Kalmar präglas av ett betydligt bättre företagsklimat än 
vad fallet är idag och agera offensivt i sin marknadsfö-
ring som en attraktiv stad att bo och verka i.

Vision för Kalmar kommun



Demokrati och välfärd
För oss är demokrati, trygghet, välfärd och tradition led-
orden i vår politik. Vi vill leva i ett öppet och fritt demo-
kratiskt samhälle där alla medborgare är lika inför la-
gen, när det gäller såväl rättigheter som skyldigheter. Vi 
ser gärna att våra medborgare ges fler möjligheter att 
engagera sig och vara delaktiga i kommunens fram-
åtskridande. Fortlöpande dialog i olika forum med våra 
medborgare är därför av stor vikt. Vi anser att kommu-
nala 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 inne-
bär 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 organi-
sationen och tjänstemannaorganisationen.

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. 

Den allt för höga ekonomiska ersättningen för arvode-
rade tjänster ska minska med 10% vilket ger en bespa-
ring på drygt en miljon kronor som så väl behövs inom 
välfärden.

God kommunal ekonomi
Ett varsamt hanterande av de gemensamma eko-
nomiska 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 kärn-
verksamheten.

Kalmar kommun har under det vänsterliberala 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 kommun som 
den i särklass största kommunen i länet och dessutom 
med den största befolkningsökningen har en kommu-
nalskatt som är väsentligt högre än flera av de mindre 
kommunerna i länet är högst anmärkningsvärt. Inte 
minst i beaktande av befolkningsutvecklingen och 
rådande infrastruktur.

En hög kommunalskatt i förhållande till våra jämförel-
sekommuner innebär sannolikt en negativ faktor för 
inflyttning till Kalmar kommun av såväl företag som 
arbetstagare. På längre sikt är inte denna situation 
hållbar om vi vill ha en positiv utveckling när det gäller 
företagsetableringar och därmed en god befolknings-

utveckling. SKR varnar dessutom för dramatiskt ökade 
kostnader i den kommunala sektorn på grund av det 
stora antalet asylsökande till vårt land och den stora in-
vandring som fortfarande pågår. Oron för kommunens 
ekonomi gör att vi behöver se över hur varje skatte-  
krona används. Sammanfattningsvis så behöver vi en 
försiktig och varsam förvaltning av kommunens ekono-
mi och därmed undvika skattehöjningar. Däremot ser 
vi att det finns utrymme för att sänka skatten ordentligt 
då kommunen gör stora överskott, år efter år.

En stad för de unga
Sverigedemokraterna vill att Kalmar ska vara en stad 
för de unga. En kommun med en aktiv och stimule-
rande skolmiljö, stora framtidsmöjligheter och fram-
tidshopp. Utan detta kommer de unga, när de blir   
äldre, att söka sig bort från kommunen och förlorar vi 
dem förlorar vi framtiden.

Kommunen ska präglas av demokratiska värderingar 
och ge barn och unga de verktygen och det stödet de 
behöver för att forma sina liv. En del av verktyget är att 
ge barnen möjlighet att resa miljövänligt och lär sig 
vikten av fossilfria transportmedel. Därför vill vi utreda 
busskort för skolungdomar som gäller för hela dagen 
och helgerna i kommunen.

För att uppmuntra barn och ungdomar till ett aktivt och 
levande fritidsliv och för att stödja levandegörandet av 
kulturarvet ska alla kommunens ungdomar erbjudas 
gratis kulturskola.  Vidare ser vi vikten av att stödja 
ensamstående föräldrar genom att se över eventuella 
behov av utökad och bättre subventionerad fritidsverk-
samhet. För att ytterligare stärka kulturen för barnen 
ska stödet till föreningslivet främst stödja där barn 
och ungdomsverksamhet dominerar. Den ska i mins-
ta möjliga mån gå till kultur som vänder sig till vuxna 
som rimligtvis borde kunna bära sina egna kostnader.    
Därför ska arbetsordningen i Kultur- och Fritidsförvalt-
ningen ändras för göra deras uppdrag tydligare.



Ordningsamma elever tvingas idag in i samma ytor 
som bråkiga, stökiga och kriminella elever. Flickor som 
blir utsatta för övergrepp och oönskade beröringar 
sätts idag i samma klassrum som sina förövare. Sam-
hället måste se och erkänna detta enorma svek man 
utsätter dessa barn för och säkerställa deras trygghet 
och välmående.

Elever som inte kan uppföra sig i klassrummet, bör 
överföras till jourskolor som är rustade till att ta hand 
om deras behov. Att skolan ska vara en säker plats för 
alla är för oss en självklarhet. Lärarna har en viktig roll i 
utbildandet och utvecklandet av våra barn.

Pedagogiska måltider och mer interaktion mellan barn 
och lärare ska utvecklas och uppmuntras. Krav på 
läkarintyg vid specialkost ska begäras för att kunna 
säkerställa rätt kvalité samt att man får rätt mat när det 
ställs höga krav vid allergier.

Vi vill även säkerställa att det finns tillräckligt med lä-
rare för alla våra barn, vi måste därför sträva efter att 
öka lärartätheten till 5,0 på förskolorna. Samhället ska 
garantera alla barn och ungdomar en säker och trygg 
uppväxt utan diskriminering på grund av sociala eller 
ekonomiska förutsättningar. Därför ska barns säker-
het och trygghet vara kommunens högsta prioritering. 
Kommunen ges även ett uppdrag att skriva ett avtal 
med Barn och unga i Sverige, BUS Kalmar, värt 1 mil-
jon kronor om året, för att motverka och hjälpa unga           
i deras arbete mot psykisk ohälsa och integrations-      
arbete.

Därför vill vi:
- Ta fram ny budgetmodell för en kostnadsfri kultur-  
skola

- Se över eventuella behov av utökad och bättre sub-
ventionerad fritidsverksamhet.

De äldre förtjänar den bästa omsorgen
Alla äldre förtjänar att få tillgång till Sveriges bästa   
äldreomsorg, så även i Kalmar. Vi kan inte accepte-
ra att äldre i kommunen känner en stark oro för att 
bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Den 
generation som har slitit hela sitt liv med att bringa 
samhället välstånd och trygghet förtjänar att på äldre 
dagar kunna känna trygghet. För oss Sverigedemokra-
ter 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 meningsfullt 
liv som innefattar såväl tillgång till bra sjukvård som 
rätten att få vistas i vår natur.

Vi vill utreda möjligheten att inrätta äldre- och funktions 
ombudsman samt en kurator som har till uppgift att 
bevaka dessa gruppers intressen. Dessa ska vara en 
opartisk instans för information, stöd och rådgivning till 
de äldre, funktionsvarierade och deras anhöriga. Detta 
är grupper som ofta själv kan ha svårt att göra sina 
röster hörda. Äldre som behöver eller önskar trygghets-

larm skall självklart erhålla ett kostnadsfritt sådant, allt 
för att våra äldre ska kunna känna sig så trygga som 
möjligt i vardagen.

En ytterligare källa till trygghet är att kunna förstå och 
göra sig förstådd. Vår strävan bör vara att äldre in-
vandrade, som på grund av ålder, demens eller andra 
orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera 
på svenska ska kunna erbjudas vård på sitt modersmål 
för att de och deras anhöriga ska få känna sig trygga. 
Likaså ska våra svenska äldre också kunna erbjudas 
vård av personal och sjukvårdare som har fullgod kun-
skap i det svenska språket. Äldrevården ska inte vara 
ett integrationsprojekt, därför ska tydliga språkkrav 
införas.

För att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet bör 
träffpunkterna för de äldre utvecklas. Vi vill motarbeta 
den ofrivilliga ensamheten och den växande psykiska 
ohälsan. De som har byggt sina liv tillsammans ska inte 
splittras därför ska parboende kunna erbjudas de som 
vill ha det. Som ett ytterligare led i att vårda de äldre 
även i de situationer då livet försvåras av demens ser 
vi att en utredning bör tillsättas för att utreda möjlighe-
terna att bygga en demensby där de boende kan leva 
ett liv så likt sin gamla vardag som möjligt.

Därför vill vi:
- Införa utevistelse- och parboendegaranti 

- Införa språkkrav och språktester inom omsorgen

- Utreda möjligheten att inrätta äldre- och funktions- 
ombudsman samt en kurator 

- Arbeta vidare med att alla äldre i Kalmar kan få vård 
på det språk de behöver.



Kalmar, en stad i arbete
En rejäl satsning på att få folk i arbete är nödvändigt 
för att behålla välfärden. Den höga arbetslösheten slår 
främst mot nyanlända. Sysselsättningsgapet mellan 
svenskar och nyanlända är särskilt stort i Kalmar. För 
en snabbare etablering för ungdomar och nyanlända 
behöver Kunskapsnavet se över sin utbildningskatalog 
för att kunna möta marknadens behov av arbetskraft i 
samverkan med företagen i kommunen.

Sverigedemokraterna föreslår även inrättande av ett 
småföretagarcenter, vars funktion skall vara att ge stöd 
och vägledning åt främst hantverkare, småindustri-
er och innovatörer som vill etablera sig i Kalmar. Det 
handlar om praktiskt stöd för etablering och rådgivning 
i ekonomi, marknadsbedömningar och IT-frågor. Det 
är näringslivet som ger förutsättningar för kommunens 
offentliga verksamheter såsom omsorg och skola. Det 
är våra företag, stora som små, som gör att vi kan 
ge våra barn en bra skolgång och våra äldre en god       
ålderdom.

Det är entreprenörsanda, ansvar och plikttrogenhet 
som skapar jobben, våra löner och grunden för vårt 
samhälle. Vi ser därför behovet av att ge landets och 
kommunens entreprenörer det erkännande och stöd 
de förtjänar. Vi vill se ett Kalmar där det lönar sig att 
arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en 
bättre framtid. Kommunen måste göra det enklare och 
snabbare att kunna få tillstånd och vara tillgängliga för 
rådgivning så att företagen kan komma i gång med 
sin verksamhet snabbt. Hamnen behöver utvecklas så 
att den fortfarande får förbli ett viktigt nav för det lokala 
näringslivet.

Kvarnholmen, som ett centrum för arbete och handel, 

behöver utvecklas och cityhandeln ska ges samma 
förutsättningar som köpcentra utanför stadskärnan. 
Satsning på en bättre infrastruktur ska öka och Kalmar 
Öland Airport ska ges förutsättningar för utökad verk-
samhet och därför vill vi se en utredning om vad vi som 
kommun kan stödja dem med. En stor del av det fram-
tida utvecklingsarbetet består i att ställa om till elflyg för 
flygplatsen. Elflyget kommer att vara beroende av att 
ha kvar Bromma som flygplats och då måste vi stödja 
det arbete samt lobba från Kalmar att den ska vara 
kvar.

Vi behöver göra en utredning för att kunna se vad vi 
kan göra för att få de turister som på väg till Öland att 
även stanna en stund i vackra Kalmar. Sedan måste 
dessa planer genomföras så att de inte stannar kvar 
som en skrivbordsprodukt. Småföretagandet är viktigt 
att uppmuntra och redan i skolan ska det ges möjlig-
heter att prova på företagandet. För att uppmuntra och 
väcka intresse för företagandet vill vi att det under som-
rarna skapas en möjlighet för skolelever att starta som-
marlovsföretag. Kalmar Science Park är en viktig del för 
att göra Kalmar till en av de bästa platserna i Sverige 
för att kunna starta och utveckla sitt företagande i kom-
munen. Därför ska de få ett ökat anslag för att kunna 
utöka sin verksamhet. För att kunna hjälpa Science Park 
ska kommunen se till att det finns klara industritomter 
att kunna börja bygga på. För att öka möjligheten för 
Destination Kalmar att kunna öka Kalmars attraktions-
kraft är att utreda om det finns behov och plats för en 
mässhall/eventhall.

Därför vill vi:
- Etablera ett företagscentrum

- Utöka verksamheten på kunskapsnavet

- Utveckla Kalmar Öland Airport

- Stärka Kvarnholmen som handelsplats



Trygghet - en rättighet för alla!
I Sverigedemokraternas Kalmar 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 kom-
munen en trygg tillvaro.

Samhällsplaneringen har en viktig roll i det trygghets-
skapande arbetet. Miljöer som riskerar att skapa käns-
lor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksam-
het ska motverkas och förändras. 

God belysning ger förutom en ökad upplevd trygghet 
faktiska möjligheter för potentiella brottsoffer att upp-
täcka hot och för vittnen att se och agera vid brottslig-
het.

Vi Sverigedemokrater i Kalmar ser med stor oro på 
den ökande otryggheten och de ökade slitningarna i 
samhället. Ökad kriminalitet i form av skjutningar, kniv-
våld, bilbränder samt gängkriminalitet sprider sig i vårt   
samhälle. 

Vi ser att angrepp på blåljuspersonal, polisbilar samt 
ordningsvakter ökar i våra otrygga områden. Där   
måste kommunen jobba förebyggande och i samar-
bete med polisen för att stoppa denna utveckling. Den 
utveckling vi kan se i de större städerna har nu börjat 
slå rot i vissa delar av Kalmar. 

Klara tendenser finns med ökad narkotikaanvändning 
som måste förebyggas innan vi får gängkriminaliteten 
här i Kalmar. För med ökad narkotikaanvändning kom-
mer även våldet öka bland de kriminella. Där är risken 
stor att oskyldiga kommer att drabbas av våldet och att 
våldet hotar demokratin.

Vi vill förstärka enheten för Trygghet och Säkerhet med 
fler ordningsvakter. Vi vill på sikt inrätta permanenta 
tjänster som Trygghetsvärdar som kommer att vara en 
förstärkt resurs i det förebyggande arbetet och som 
kommer att vara mer ute i aktuella delar av stan. Därför 
vill vi ha en utredning för att kunna ha Trygghetsvärdar-
na i kommunen i likhet med hur flera andra kommu-
ner har det i sina organisationer. Ett mera strukturerat 
och planmässigt agerande som är mobilt kommer att     
skapa större trygghet. 

I en tid som denna behöver vi ett politiskt styre som 
klarar av att vända den negativa utvecklingen. För 
Sverigedemokraterna är det av största vikt att aktivt 
motarbeta den växande otryggheten. För att komma 
åt övergreppen mot ungdomar och barn krävs såväl     
akuta insatser som mer förebyggande insatser från 
socialtjänsten. Den uppsökande verksamheten bland 
unga som befinner sig i riskzonen behöver förstärkas.

Vi vill ge brottsoffer det skydd och stöd de behöver. Att 
otryggheten har ökat är ingen nyhet för någon. Särskilt 
har otryggheten ökat bland ungdomar och kvinnor. 
Hederskulturen som finns bland vissa nyanlända grup-
per måste särskilt uppmärksammas. Det är framför 
allt kvinnor och barn som drabbas av hederskulturens 
förtryck och våld. Särskilda insatser i form av utbildning 
och rutiner behöver tas fram för att stödja de barn och 
kvinnor som riskerar att drabbas.

Därför vill vi:
- Säkerställa att kommunens säkerhetsfunktion är     
ändamålsenligt utformade

- Utöka kameraövervakningen och belysningen i       
Kalmar

- Utreda möjligheten att införa Trygghetsvärdar

En vackrare stad
Vårt Kalmar måste bevara sin unika historiska prägel. 
Nybyggnationer ska planeras för att smälta in i övrig 
bebyggelse och inte driva på ytterligare förtätning. 
Ett fristående och politiskt obundet skönhetsråd bör 
inrättas, som följer processen kring detaljplaner och 
värnar om stadens arkitektoniska historia och som ett 
led i detta sa vi nej till betongklossar som ”muren” i           
Oxhagen och vi säger nej till Foppahotellet i hamnen.

Vi värnar om de gröna lungorna som är så viktiga 
för människors välbefinnande. Vi behöver bevara de 
grönstråk som finns kvar i vår stad men också se till att 
vi får fler sammanhängande grönstråk nu när staden        
förtätas och grönområden försvinner. 

Vi måste även i Översiktsplanen ta bort vindkrafts-   
parkerna för att skydda det kommunala vetot. Vi säger 
nej till landbaserad vindkraftssatsning för vi måste 
skydda kolfällorna. Vi behöver skydda djurlivet och få 
bort störande ljud för allmänheten.



Ett sammanhållet grönstråk kanske inte alltid kan 
uppnås i dagens moderna städer och därför vill vi se 
en utredning och en inriktning som verkar för vertikala 
trädgårdar på våra husfasader och även införandet 
av takterrasser och takträdgårdar. Dessa kan rimligtvis 
inte hjälpa till i hela mottagandet och undanforslandet 
av regnvatten men som koldioxidvakter är de lika vär-
defulla som en buske på marken.

En bra och utvecklad kollektivtrafik samt ett genomtänkt 
cykelvägnät ger alternativ till bilen för många men 
kommer inte avskaffa behovet av bil för ett stort flertal, 
inte minns de som bor utanför staden i våra tätorter 
och på landsbygden. Bilen som fordon kommer finnas 
kvar under oöverskådlig tid men drivas av andra medel 
än fossila. En levande stadskärna kräver en positiv 
grundsyn på bilen som en nödvändig del av ett mo-
dernt liv. Nuvarande parkeringspolicy straffar bilägarna 
och leder till en utarmning av cityhandeln. 

Vi vill utreda införandet av en ny parkeringspolicy som 
inte straffar bilägarna och som i stället gynnar samt 
förenklar bilägandet i city. Att kunna ta bilen och parke-
ra snabbt och lätt gynnar Cityhandeln och en levande 
stadskärna. Detta kan komma att medföra att Stor-
torget blir till en attraktiv plats för handel och positivt 
folkliv.

Därför vill vi:
- Tillsätta ett skönhetsråd för att bevara vår stads 
byggnadshistoriska identitet.

- Göra det möjligt att äga bil i centrala Kalmar

-Vi säger nej till landbaserad vindkraftssatsning

Natur, miljö och en levande landsbygd
Sverigedemokraterna anser att landsbygden är lika 
viktig som stadskärnan. Kalmar kommun har en lands-
bygd med rik och värdefull natur som måste skyddas 
och bevaras. Vi vill se att kommunen utreder möjlig-
heten att inrätta kulturreservat i området runt Läckeby, 
Rockneby och Bäckeby. Vi värdesätter det varierade 
kulturlandskapet och anser att vacker natur är till för att 
upplevas och vi vill att det ska vara möjligt att bo och 
försörja sig på landsbygden. 

Detta gäller även medborgare som på ålderns höst vill 
bo kvar på landsbygden till exempel i särskilda boen-
den. För att landsbygden ska kunna överleva och vara 
ett attraktivt alternativ för människor att bo på, måste 
infrastruktur i form av bland annat IT – till exempel väl 
utbyggt 5G nät - och vägar vara ändamålsenligt och 
väl underhållet. Kommunen bör även i medborgardia-
log med de som bor ute på landsbygden se över vilket 
behov de har av kollektivtrafik för att sedan påverka KLT 
att satsa i de områdena. Vi måste kunna ha kollektiv-
trafik där det finns resenärer.

För att värna den biologiska mångfalden krävs ett aktivt 
arbete där vi tar till vara våra naturliga gröna lungor 
och ser till att de utvidgas och att vi får en uppdaterad 

grönstrukturplan som fungerar och efterlevs. Framför 
allt måste vi från kommunens sida se till att de behålls.

De viktigaste lösningarna för framtidens miljöutman-    
ingar ligger i teknikutveckling och forskning. Kommu-
nen kan bidra till ett gott forskningsklimat genom att 
vara delaktiga i att koppla samman högre studier inom 
naturvetenskapliga och tekniska ämnen med näringsli-
vet och universitetet.

En annan fråga som har fått allas uppmärksamhet är 
utsläpp av växthusgaser som på sikt kan orsaka upp-
värmning 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 till rätta med övergödningen av Östersjön.   
Därmed vill vi fortsatt stödja forskningsgruppen på 
Linnéuniversitet i Kalmar i deras arbetet gällande         
Östersjön.

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 nä-
ringsriktiga, 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 mil-
jösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv är det 
viktigt att allmänheten informeras om vilket ursprung 
maten har. Sverigedemokraterna anser därför att 
kommunen bör uppmuntras att ursprungsmärka sina 
matsedlar.

Sverigedemokraterna har en önskan om att införa res-
triktioner för import av varor som framställs genom att 
utsätta djur för stort och onödigt lidande.



För att främja en välmående landsbygd - såväl som 
stad - vill Sverigedemokraterna medverka till att förbätt-
ra livsvillkoren för invånarna genom att stärka det lo-
kala näringslivet och samtidigt uppfylla de egna målen 
om en högre grad av inköp av lokala råvaror till sina 
verksamheter. Detta går att åstadkomma genom att 
utforma kraven i upphandlingar så att närproducerade 
livsmedel gynnas. Att det går att göra, samtidigt som 
LOU (Lagen om offentlig upphandling) upprätthålls, 
har visats i till exempel Härjedalens och Sollefteå kom-
muner. Kommunerna tecknar där ett avtal med lokala 
lantbrukare om till exempel uppfödning av kalvar. När 
kalven är slaktfärdig levereras den till ett lokalt slakteri 
som sedan levererar färdigstyckade detaljer till kom-
munernas olika kök. Detta system ser för oss så bra ut 
att vi vill utreda hur man ska kunna införa detta även i 
Kalmar kommun.

Andelen lokalproducerad mat skall öka under plan-
perioden. Det är viktigt att säkerställa att det inte köps 
in livsmedel till kommunen som inte är uppfödda och 
slaktade eller odlade på sätt som inte motsvarar de 
höga djur- och växtodlingskrav vi ställer i Sverige.

Därför vill vi:
- Kalmar kommun ska, i sina inköp, öka andelen lokal-
producerade livsmedel

- Kalmar kommun ska säkerställa att det inte köps 
in livsmedel som inte är uppfödda och slaktade              
eller odlade på sätt som inte motsvarar de höga djur-
skydds- och växtodlingskrav vi ställer i Sverige.

- Vi vill se att kommunen utreder möjligheten att inrätta 
kulturreservat

Kultur och fritid
Sverigedemokraternas inställning är att ett rikt och till-
gängligt kulturliv verkar sammanhållande, berikar och 
är dessutom omvittnat bra för folkhälsan. Vi värnar om 
det lokala kulturarvet och vår kommun har fantastiska 
möjligheter med sin långa och intressanta historia. Här 
har våra hembygds- och bygdeföreningar en viktig 
uppgift att fylla.

Vi slår vakt om vårt unika kulturarv som även är en 
framgångsfaktor när det gäller besöksnäringen - som 
därmed gynnar näringslivet, vilket i sin tur gynnar 
sysselsättningen. Vi är även övertygade om att detta 
bidrar till att skapa en gemensam identitet i vårt sam-
hälle som underlättar integrationen av våra nysvenskar. 
De ekonomiska anslagen till verksamheter som beva-
rar, främjar och vidareutvecklar det lokala kulturarvet 
ska därför vara generösa.

Vi prioriterar barn och unga. Ett brett urval av möjlighe-
ter till olika aktiviteter ökar förutsättningarna för att våra 
ungdomar ska må bättre, prestera bättre i skolan och 
undvika hamna i kriminalitet och missbruk.

Sverigedemokraterna anser att det kommunala stödet 
till en del kultur för vuxna behöver ses över. 

Vi anser att det måste krävas en betydande större del 
av egenfinansiering för att kunna ta del av skattefinan-
sierade bidrag.

Sverigedemokraterna kommer fortsatt driva skapan-
det av en särskild kulturarvsfond för offentlig miljö dit       
organisationer, privatpersoner och föreningar ska kun-
na vända sig för att äska medel till verksamheter med 
kulturarvs främjande inriktning. Till denna fond ska alla 
som vill kunna donera pengar. Fonden kommer vara ett 
komplement till nuvarande bidragssystem. 

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 Smålandsidrotten   
hjälper föreningar med resurser och utbildning, främst 
till kassör, sekreterare och i ordföranderollen.

Som parti ser vi att vi på sikt ska ta bort stödet för stu-
dieförbunden som inte verkar i Kalmar utan jobbar mer 
regionalt. Kommunala stöd ska ej ges till föreningar 
vars huvudsakliga syfte inte är att jobba med barn 
och ungdomar och detta behöver klargöras i arbets-
ordningen så att finansiering i huvudsak går till dessa 
områden.

Byteatern bör hjälpas av Kalmar Science Park att ut-
vecklas för att kunna bli självfinansierade i avsevärt 
högre grad och helst kunna beredas plats i det nya 
Kulturkvarteret som växer fram. Att centralisera en del 
av kulturen till en plats tror vi skulle vara vitaliserande 
för många aktörer. 

Därför vill vi:

- Vi prioriterar barn och unga. 

- Byteatern bör hjälpas av Kalmar Science Park.

- Kommunala stöd ska ej ges till föreningar vars huvud-
sakliga syfte inte är att jobba med barn och ungdomar. 





 *Resultatsräkningen är beräknad enbart med 1 decimal och därav differensen



 Yrkanden/Satsningar mkr        
 
          
 1 Införa Parboendegaranti        
 2 Införa utevistelsegaranti        
1,5 3 Gratis kulturskola        
1 4 Pedagogiska måltider och mer interaktion mellan barn och lärare ska utvecklas    
 5 Krav på läkarintyg vid specialkost ska begäras      
1 6 Skriva  avtal med Barn och unga i Sverige, BUS Kalmar    
1 7 Införa språkkrav och språktester inom omsorgen     
2 8 Inrätta ett småföretagarcentrum       
 9 Kunskapsnavet ska se över sin utbildningskatalog      
 10 Cityhandeln ska ges samma förutsättningar som köpcentra utanför stadskärnan 
 11 Verka för att Bromma Flygplats bevaras      
1 12 Under somrarna ska en möjlighet för skolelever att starta sommarlovsföretag skapas  
5 13 Ökat anslag till Kalmar science park       
1 14 Inrätta en kulturarvsfond        
1 15 Uppsökande verksamheten bland unga som befinner sig i riskzonen behöver förstärkas 
 16 Säkerställa att kommunens säkerhetsfunktion är ändamålsenligt utformade   
1 17 Utöka kameraövervakningen och belysningen i Kalmar      
0,5 18 Fristående och politiskt obundet skönhetsråd bör inrättas      
 19 Nej till Foppahotellet        
 20 Nej till landbaserad vindkraftssatsning      
0,5 21 Stödja föreningslivet med utbildning för styrelsearbete    
 22 Fortsatt stöd till forskning på Linnéuniversitet i Kalmar i deras arbetet gällande Östersjön 
4 23 Kalmar kommun ska, i sina inköp, öka andelen, lokalproducerade livsmedel    
 24 Ursprungsmärka kommunens olika matsedlar     
 25 På sikt  ta bort stödet för studieförbund som inte verkar i Kalmar utan jobbar mer regionalt 
 26 Kommunala stöd ska ej ges till föreningar vars huvudsakliga syfte inte är att jobba med barn   
  och ungdomar        
 27 Samtliga invalda partier i kommunfullmäktige ska erhålla insysplatser i alla utskott   
 28 På sikt öka lärartätheten på förskolan till 5.0      
 29 Utveckla träffpunkter för äldre       
 30 Enklare tillståndsgivning för näringsidkare      
 31 Detaljplanera fler industritomter       
1,5 32 Erbjuda gratis trygghetslarm        
 33 Stryka vindkraftsplanerna i Översiktsplanen      
 34 Kommunen ska öka medborgardialogen på landsbygden    
 35 Fortsatt gott samarbete med Linneunivrsitetet och dess forskning   
 36 Tydligöra arbetsordningen i Kultur- och frididsförvaltningen gällande bidrag  
 37 Byteatern bör hjälpas av Kalmar Science Park att utvecklas för att kunna bli självfinansierade i  
  avsevärt högre grad         
22 SUMMA        
          
          
          



          

 Besparingar mkr         
          
-7 1 Hyra Byteatern   
-1 2 Minskade anslag till arvoderade tjänster   
-4 3 Kommunens satsning på Kalmar science park  
-0,65 4 En klimattjänst    
-1 5 Höjt anslag till kostverksamheten till följd av höjda råvarupriser 
-1,5 6 Kostverksamheten för att nå målet om andel ekologiska/ursprungsmärkta livsmedel 
-0,5 7 Tjänst Krusenstjärna        
-0,65 8 Tjänst cykelstrateg        
-7,8 9 inventesteringsbudget
        
-24,1 SUMMA         

   

 Utredningsuppdrag  
   
1 Utreda möjligheten att inrätta en äldre- och funktionsombudsman samt en kurator   
2 Utreda busskort för skolungdomar som gäller för hela dagen och helgerna i kommunen.  
3 Utreda behov om utökad och bättre subventionerad fritidsverksamhet  
4 Utreda hur kommunen kan stödja Kalmar Öland airport och cityhandel  
5 Utreda hur fler Ölandsturister även besöker Kalmar  
6 Utreda behovet om mässhall/eventhall  
7 Utreda införandet av Trygghetsvärdar  
8 Utreda inriktning som verkar för vertikala trädgårdar på våra husfasader och även införandet av 
 takterrasser och takträdgårdar  
9 Utreda införandet av en ny parkeringspolicy   
10 Utreda möjligheten att inrätta kulturreservat i området runt Läckeby, Rockneby och Bäckeby  
11 Utreda förusättningar för uppförande av demensby  
12 Utreda eventuella behov av subvensionerad fritidsverksamhet  
13 Utreda eventuellt behov för utökad jourskola  
14 Utreda inköp av kommunala kor  
15 Utreda stöd till kultur för vuxna  
   




