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Förord

Jag har varit med i Sverigedemokraterna i ungefär 10 år och sett partiet samt partiet utvecklas. Under den
större delen av min aktiva karriär har jag varit verksam i Vindeln, vår grannkommun, men nu tagit
steget till Umeå som många i min uppväxt. Att ha erfarenheter från olika kommuner tror jag är en
fördel samtidigt som en viss ödmjukhet måste visas till de kompetenta medarbetare som byggt upp
vårt parti och politik här på orten. Tillsammans bygger vi Umeå starkt.

Umeå kommun slipper många problembeskrivningar andra kommuner har. Umeå har en stabil och
växande befolkning. Man har en förhållandevis ung befolkning tack vare universitetet och
urbanisering. Man har även ett starkt näringsliv som tillsammans innebär en stabil ekonomi med bra
utgångsläge, även med extra kostnader till utjämningssystemet.

Detta gör att vi har goda möjligheter men också skapar nya skyldigheter. Umeå kommun skall vara
en plats där alla kan leva och bo i trygghet. En kommun som tar hand om den som behöver hjälp.
Här kan man vara ute på gator och torg utan att behöva känna oro. I skolan fokuserar vi på kunskap
och lärande så vi kan bygga nya generationens Umeåbo. Vi bygger HELA kommunen stark inte bara
stadskärnan. Men tyvärr är det inte det vi ser.

Med goda möjligheter och förutsättningar har man istället för att satsa och säkerställa god kvalitet i
kärnverksamheten valt att prioritera helt fel. Man har valt att försöka framställa sig som god istället
för att faktiskt göra gott. Nutidsdebatten och sensationalism har fått påverka och plötsligt är det mer in-
tressant med skrytprojekt och signalpolitik än de där extra kronorna till våra kommunalanställda, skolan 
eller äldreomsorgen.

Vi kommer prioritera om i kommunens verksamhet. Aktivism och slöseri kommer ersättas med
försiktighetsprincipen och ansvarstagande. Vår kommun kommer börja bygga gemenskap snarare än
segregation.

Lars Forsgren (SD) 
Ordförande SD Umeåregionen 
Resursperson SD Umeå
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Demokrati

Det här vill vi:

▲

Mer direktdemokrati!▲

Minskade politikerarvoden!▲

Fler involverade medborgare!

Demokratin får aldrig sättas åt sidan. För 
att få ett fungerande samhälle krävs det att 
medborgaren kan få sin röst hörd och att vi 
kan ta till vara på alla de erfarenheter som 
finns. Det sker såklart genom de allmänna 
valen men för oss är det inte tillräckligt. Det 
måste finnas en kanal för sin röst även under 
pågående mandatperiod. Detta behöver 
dock inte nödvändigtvis kosta mycket, även 
om vissa funktioner oundvikligen behöver 
vissa medel.
Umeå kommun skall utveckla digitaliseringen 
och varför då inte börja genom att engag-
era medborgarna. Vi behöver så kallade 
E-förslag. Detta har Sverigedemokraterna 
drivit länge och anser att det fortfarande 
behövs. E-förslag är en funktion där medbor-
gare kan komma med förslag digitalt synligt 
för övriga medborgare som i sin tur kan 
reagera på förslagen. Med ett minimalt filter 
från politiker och kommun kan frågor som är 
populära lyftas till ytan.
Medborgarförslag är också ett verktyg som 
kommunen behöver återinföra. Att den 
administrativa bördan skulle överskrida 
demokratins fördelar är inte troligt. Många 
kommuner har medborgarförslag och med 
tanke på hur svårt den enskilde medbor-
garen har att nå fram ser vi detta som en 
självklarhet.

Sverigedemokraterna är positiva till mer di-
rektdemokrati. Att hålla ett val är inte billigt 
och vi förstår att man måste vara försiktiga 
med vilka frågeställningar som ställs så inte 

medel slösas. Kostnaden för direktdemokrati 
skulle dock minska om man utförde omröst-
ning i samband med de allmänna valen. 
Historiskt sett har vi nämnt att bygget av 
Väven skulle vara en lämplig fråga för direk-
tdemokrati, en annan frågeställningar om 
flyktingmottagandet. Det är viktigt att inte 
vara rädda för att lyssna på folket.
Kommunfullmäktige är kommunens högst 
beslutande organ och det är viktigt att vi 
försöker få forumet till medborgarna. Det är 
här diskussioner och beslut tas. Webb-sänd-
ning är ett bra verktyg och fungerar för mån-
ga, det krävs dock webb-läsare och dator 
vilket många som arbetar under fullmäktige 
inte har tillgång till. Även äldre tenderar att 
föredra radio. Vi tror att sändning över radio 
skulle vara ett gott komplement. Det beror 
såklart om det finns en station för en rimlig 
kostnad. Detta vill vi  utreda.
Sverigedemokraterna vill dock tydliggöra 
att ökad demokrati inte behöver innebära 
ökad kostnad för politiken. Detta gäller både 
onödig organisation och politiker. Vi har en 
rad förslag för att minska kostnaderna och 
det finns skäl att tro att det går att göra mer.
Minska politikerarvoden. Att engagera sig i 
politiken gör man på grund av idealism och 
en genuin vilja att förändra samhället till det 
bättre. Omotiverat höga löner och karriär-
politiker är något som spär på politikerförak-
tet i Sverige. Vi motsätter oss ökade arvoden 
och finner det orimligt att de faktiskt ar-
betande kommunanställda skall ha så myck-
et sämre löner och förmåner. Att en politiker 
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gör mer för kommunen än en anställd i till 
exempel äldreomsorgen är väldigt tveksamt.
Att vi skulle knyta till oss högre kompetens 
i politiken med högre löner är något som vi 
inte sett hittills och är därför inte ett god-
tag-bart argument.
Vi vill även ta bort det så kallade “omställn-
ingsstödet”. Detta är en förmån som väldigt 
få yrkesgrupper har. Om en politiker är 
såpass icke-anställningsbar så kanske denne 
inte förtjänade lönen och förmånen till att 
börja med.
Det finns förmodligen få saker som provocer-
ar den enskilde som en politiker eller myn-
dighetsperson som misskött sig men erhåller 
fallskärmsbidrag.
Vi vill även ta bort bidragen till ungdoms-
förbunden som ligger under ett separat 
kostnadsställe och istället lägga det ansva-
ret på moderpartiet att utveckla sin egen 
ungdomsfilial. Det nuvarande partistödet 
rymmer utan tvekan även denna verksam-
het. Efter-som detta är ett bidrag direkt till 
partipolitik är det lika bra om det regleras via 
de allmänna valen.
Den politiska organisationen skall alltid 

motiveras genom nyttan. Vi ser vikten av 
att effektivisera den politiska organisa-
tionen särskilt eftersom vi avser att avveckla 
funktioner och projekt som vi anser vara 
överflödiga. Detta kommer även innebära 
minskad administration generellt.
Öka transparens i styrelser och nämnder. 
Varje politiskt parti har ansvar att läsa in och 
förstå de frågor man fattar beslut i. Genom 
att sitta i nämnder och styrelser får man ofta 
dragningar och information som är viktig. 
Problemet är att alla partier inte sitter i alla 
nämnder och styrelser och därmed får häm-
ta informationen på ett mer omständligt och 
tidskrävande sätt.
Vi föreslår att alla partier skall ha möjlighet 
till insynsplatser i de styrelser och nämnder 
där man inte är representerad. Detta är en 
enkel åtgärd och skulle stärka den kommu-
nala transparensen kraftigt. Insynsplatsen 
behöver inte heller vara arvoderad vilket gör 
åtgärden billig. 
Detta kommer vara mindre relevant för vårt 
parti då vi är i majoritet efter årets val, men 
likväl är det viktigt att införa just för att ha en 
transparent och effektiv organisation.

Uppdrag
1.  att kommunen återinför medborgarförslag
2.  att kommunen inför e-förslag
3.  att kommunen utreder möjligheten att sända kommunfullmäktige i radio
4.  att kommunen inför insynsplatser i styrelser och nämnder
5.  att politiker arvoden och löner minskas
6.  att omställningsstödet tas bort för politiker
7.  att medel till politiska ungdomsförbund avvecklas
8.  att fullmäktige beslutar att avveckla jämställdhets- likväl som hållbarhetsutskottet.
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Samhällsbyggnad, MEX

Det här vill vi:

▲

Bygg vackert!▲

Riv inte våra kulturbyggnader.▲

Bygg med variation.

Umeå är en växande kommun och utvecklin-
gen verkar inte sakta ner. Men med växande 
kommun ställer det höga krav på samhäll-
sbyggande och planering. Självklart skall 
kommunen ligga i framkant i utvecklingen, 
men utbyggnad får inte innebära stora neg-
ativa konsekvenser på kulturvärden, miljö 
och levnadsförhållanden. Detta kommer vara 
en tuff balansgång både nu och i framtiden. 
Frågan är bara hur skapar vi störst mervärde 
med vår planering.
Det privata och det allmänna har inte alltid 
samma målsättning vid nyproduktion. Vi 
måste förstå att privata aktörernas slutgilti-
ga målsättning alltid kommer att vara åter-
bäring för sin investering. Medan allmännyt-
tan inte alltid är lika kostnadsoptimal. Man 
kan dock med måttliga krav säkerställa att 
privata satsningar fortfarande är önskvärda, i 
bra dialog med näringslivet.
Nybyggnationer bör vara varierade. Vi vill att 
kommunen ska ha ett urval av olika bostads-
typer och storlekar. Ständigt återkommande 
är avsaknad av mindre lägenheter med 
hyresrätt. Detta är något vi måste bli bättre 
på i synnerhet om vi vill utveckla universi-
tetsområdet och fortsatt vara ett attraktivt 
alternativ för kommande generation.
Ett tydligt krav på nybyggnation som påver-
kar allmänheten och stadsbilden är hur 
vi bygger. Byggnationer som bildmuseet 
och “finlandsfärjan” är symboler för den 
byggnadskultur som Umeå kommun har. 
Sverigedemokraterna menar att detta är dyrt 
och fult.

I Umeå kommun skall det byggas klassiskt 
och vackert. Kommuner och städer har visat 
att det går även om vi har ett skadat ryk-
te och uppförsbacke tack vare nuvarande 
byggnadspolicy. Det finns fortfarande chans 
att åstadkomma en trivsam stadskärna. Med 
rätt fokus och disciplinerat arbete kan vi om 
50 år vara stolta över det vi byggt upp.
Befintliga byggnader med kulturvärde skall 
bevaras. För att nå målet av en vacker stad 
kan inte befintliga byggnader som innehar 
ett högt kulturvärde rivas. Vi förstår att 
platsen kan vara attraktiv men det överväger 
ofta inte nackdelarna om den befintliga 
byggnaden rivs. Trenden i Umeå är att i allt 
för hög grad riva dessa byggnader som gett 
Umeå sin kommunala identitet, en identitet 
som skall bevaras och stärkas. Även om vissa 
av byggnaderna skulle vara i sämre skick är 
det bättre att restaurera och reparera än att 
riva. 
Vid antagande av nya detaljplaner är det 
mycket vi skall ha i beaktning. Utseendet på 
byggnaderna är tidigare nämnt men miljö- 
och rekreationsområden är viktigt för en le-
vande stad. Djurliv och föroreningspåverkan 
måste beaktas inte minst kring älvar, sjöar 
och vattendrag.
Vid exploatering på produktiv åkermark har 
vi i Sverigedemokraterna en unik principiell 
hållning. Vi förstår att det kan vara enkelt att 
exploatera åkermark och vill inte stå i vägen 
för kommunal utveckling. Däremot ser vi 
produktiv åkermark som en vital del för att 
hålla Umeå kommun och hela Västerbotten 

▲

Bevara djur och natur.
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med livsmedelsproduktion. Produktiv åker-
mark skapar ett stort mervärde och ökar inte 
bara självförsörjningsgrad utan minskar även 
miljöpåverkan.
Vi har dock hittat en kompromisslösning där 
vi kommer godkänna markexploatering på 
produktiv åkermark om exploatören beta-
lar en avgift som motsvarar kostnaden för 
nyskapande av produktiv åkermark. Vi vill 
att Umeå kommun samarbetar med andra 
offentliga aktörer i Västerbotten för att skapa 
en funktion för att just restaurera eller skapa 
åkermark.
Länsstyrelsen har redan en funktion som 
finansieras genom EU, och vi tror att dessa 
medel skulle kunna fungera som grund att 

utveckla denna funktion i ett samarbete. 
Principen för oss är att åkermark i Umeå och 
Västerbotten skall bevaras och på lång sikt 
förhoppningsvis öka.

Uppdrag
9. att kommunen inte godkänner rivning av byggnader med särskilt kulturellt värde
10. att kommunen beaktar och främjar mer klassisk arkitektur likväl som att beakta Umeås historia och   
 identitet – och bygga i en skala och ett formspråk som harmoniserar med desamma.
11. att all exploatering av åkermark i samband med nybyggnation skall åläggas meden avgift som motsvarar  
 kostnad för restaurering av åkermark
12. att kommunen i samarbete med Länsstyrelsen och Region Västerbotten skapar en funktion med   
 syfte att mottaga och fördela medel för restaurering av åkermark i Västerbotten
13. att kommunen antar en sänkt ambitionsnivå avseende laddinfrastruktur
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Äldreomsorg och social trygghet

Det här vill vi:

▲

En värdig äldreomsorg!▲

Höga krav för privata och offentliga aktörer!▲

Stöd till Bakfickans verksamhet!

Dags för Umeå kommun att prioritera rätt. 
Vi har ett samhällskontrakt som sakta men 
säkert urholkas. Vi arbetar och betalar skatt 
i Sverige med förhoppningen att dessa 
skattemedel används på rätt sätt. Tydligaste 
förväntningen vi har på våra skattemedel är 
att när man har slitit ett helt arbetsliv och 
går mot ålderns höst så finns samhället där. 
Tyvärr tycker vi att det skyddsnät som finns 
nu inte är tillräckligt. Vi skall ta hand om våra 
äldre bättre och kommunens äldreomsorg är 
nyckeln för att nå vårt mål.

Vi behöver en ordentlig ramförstärkning i 
Äldrenämnden. Våra prioriteringar är tydliga, 
vi omfördelar medel från mindre vitala verk-
samheter och nämnder. Vi i Sverigedemokra-
terna ser omfattande brist på resurser både 
på personal och äldre. Medel skall fördelas 
för att nå maximalt mervärde. Majoritetens 
10 miljoner kommer inte räcka långt och 
vi utöver denna satsning kommer tillföra 
ytterligare 75 miljoner till Äldrenämndens 
verksamhet.
Bättre mat för våra äldre. Att njuta av hem-

▲

Hög matkvalitet i äldreomsorgen!
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lagad husmanskost kan vara bland det bästa 
de äldre upplever under sin vardag. När 
andra sinnen sviker är kanske smaken det 
som finns kvar och det är vår uppgift som 
samhälle att utnyttja denna möjlighet att ge 
tillbaka denna upplevelse till de som slitit 
för det vi har idag. Då räcker det inte med 
halvfabrikat som är mikrouppvärmd för en i 
bästa fall skakig smakupplevelse. Vi måste se 
till att tid och möjlighet finns för att kunna 
erbjuda riktig mat på alla våra boenden. Vi 
vill lägga särskilda resurser för att säkerställa 
detta.
Hemtjänsten är ett viktigt inslag i den kom-
munala servicen och personalen gör ett 
gott jobb. Men vi menar, utöver generella 
ekonomiska förutsättningar, att det finns 
åtgärder som skulle kunna förbättra och 
skapa mervärde för våra äldre. En av dessa 
åtgärder är att äldre skall kunna vara mer 
delaktiga i hur de beviljade timmarna spen-
deras. Vi ska inte underskatta den sociala 
betydelsen hemtjänsten och dess personal 
betyder för våra äldre. Kommunen skall utre-
da hur vi på bästa sätt inför denna åtgärd.
Umeå har blivit en stor stad och med det föl-
jer problemen som vi måste lösa. Hemlöshet 
och missbruk är någon som känns abstrakt 
för många, men för de som drabbas är det 
en katastrof. Som tur är har Umeå kommun 
organisationer som arbetar med detta och 
når individer som offentliga institutioner inte 
kommer åt. Bakfickan är en sådan verksam-
het och behöver mer medel. Kanske ser vi en 
dag då detta inte behövs, men med större 
och större luckor i den allmänna välfärden är 
detta inte sannolikt.

Privatisering är en politiserande fråga vilket 
är oturligt. I politiken har vi vänstern som 
dogmatiskt alltid är emot privatiseringar och 
sedan har vi högern som dogmatiskt skall 
privatisera allt.  
 
Här har Sverigedemokraterna en viktig 
funktion då vi inte är bundna av ide-ologiska 
skygglappar. När man släpper mark-naden 
fri så är det försiktighetsprincipen som skall 
gälla. Man måste vara redo att omvärdera 
tidigare fattade beslut om kvaliteten inte kan 
garanteras. Fortsättningsvis måste vi följa 
utvecklingen med kontroller och stickprov 
både för privata och kommunala utförare.
I omsorgsbranschen är kommunikation vik-
tig. Att hamna i vår sociala omsorgsverksam-
het skall kännas tryggt och säkert. Det kan 
vi inte leverera om personal och äldre inte 
förstår varandra. Vi vill införa krav på god 
svenska för vår personal som skall hantera 
våra äldre. Äldreomsorg är inte bara en klin-
isk verksamhet där praktiska åtgärder skall 
utföras. Det är också en social verksamhet 
där vi vill det bästa för våra äldre, att kunna 
kommunicera är en förutsättning. Lägg där-
till säkerhetsriskerna som uppstår på grund 
av språkförbistringar.

Det pratas mycket om ungas psykiska ohälsa, 
det är bra. Men vi måste också ge utrymme 
för den övriga delen av befolkningen. Vi 
väljer att avsätta medel till kuratorer för äld-
reomsorgen. Våra äldre inte minst multisjuka 
är en stor riskgrupp för psykisk ohälsa. Våra 
äldre förtjänar större fokus och förbises ofta 
i debatten om psykisk ohälsa. 

Uppdrag
14.  att kommunen ställer högre språkkrav på anställda i äldreomsorgen
15.  att Äldrenämnden beviljas en stark ramförstärkning
16. att hemtjänsten utreder möjligheten att öka flexibiliteten mellan beviljade timmar och uppgifter
17. att inom Äldrenämnden genomföra en särskild satsning för att öka ambitionen på matkvalitet på våra   
 äldreboenden
18. att öka bidraget till bakfickans verksamhet  
19. att kommunen utför mer stickprov och kontroller för privata och kommunala aktörer inom välfärden 
20. att kommunen anställer kuratorer för våra äldreboenden
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Skola och utbildning

Det här vill vi:

▲

Ordning och reda i skolan!▲

Låt lärare vara lärare!▲

Avveckla flumskolan!

Utbildning är en grundsten för att vi skall 
kunna tillsätta kompetens för arbetsmark-
naden i framtiden. För att detta skall ske 
måste skolan få ett ordentligt fokus på 
lärande och kunskap. Utbildning är en 
kärnverksamhet i paritet med omsorg och 
socialverksamhet, men till skillnad från 
den senare är det inte resurserna som är 
det stora problemet. Det är effektiviteten. 
Sverigedemokraterna oroas över den ideol-
ogiska riktning svenska skolan gått mot de 
senaste decennierna. Vi har gått från lär-
arauktoritet och disciplin. Rädslan att kränka 
hindrar studiero och effektivitet. Att göra det 
rätta innebär inte att man ignorerar de-
struktiva beteenden som hindrar eleven och 
andra elevers inlärning.

Det finns många detaljer som skulle kun-
na innefattas i begreppet flumskolan. Men 
främst handlar det om att ställa upp för lära-
re och inte ge efter för högljudda protester 
från elev, föräldrar eller offentligt stigma. 
Behöver något göras för att stärka studiero 
i ett klassrum, skall det verkställas. Läraren 
och rektorn skall veta att man har politikens 
stöd. 

Möjligheten för varje elev som vill studera 
att maximera sin potential är viktigt. Vikti-
gare än andra människors känslor och fall 
där elever upprepande stör studiero och 
klassens möjlighet att arbeta måste åtgärder 
kunna införas. Det skall finnas resurser 
och möjlighet att hjälpa individer som inte 

klarar av ordinarieklassrum. Detta är främst 
för att den ordinarie klassen skall kunna 
öka sin effektivitet, men i längden kommer 
detta hjälpa individen själv. Åtgärder som 
assistent, sommarskola eller särskild under-
visning är åtgärder som kan göra skillnad. 
Sverigedemokraterna har länge drivit frågan 
om jourklass och det är något som borde 
införas i Umeå.

Ofta är det väldigt mycket fokus på elever 
som inte klarar kraven. Men det finns också 
många högpresterande elever som också kan 
behöva extra stöd. Vi måste kunna leverera 
en service som maximerar elevens potential. 
Ska vi utveckla framtidens entreprenörer och 
innovatörer måste vi skapa förutsättningarna 
för det. Extra uppgifter och extern under-
visning är något vi vill utreda att även kunna 
ges till högpresterande elever.  

Vår uppfattning är att dagens lärare lägger 
för mycket tid på administration. Att vi lägger 
enorma mängder medel för att utbilda lärare 
som sedan inte får vara just lärare är inte 
effektivt. Vi är redo att införa administrativa 
tjänster för att hjälpa lärare att vara lärare. 
Ökad administration är inte alltid en bra pri-
oritering men kan man få fram tjänster som 
annars är en brist kan det vara värt det.
En enkel åtgärd för att hålla ordningen 
mellan klasserna är att införa ett så kallat 
klassmorfarsystem. Detta för att ytterligare 
avlasta lärare som kan fokusera på lektioner-
na och inte mellantid. Systemet har visat sig 
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minska mobbning och vandalisering. Att just 
ha en vuxen förebild för eleverna är oerhört 
viktigt för dess utveckling. Eftersom denna 
funktion inte innebär högskoleutbildning så 
skall den inte ersätta till exempel kurator. 
Men det innebär ju att kostnaden för kom-
munen kan bli billigare, därmed effekten väl 
värd.

Att landsbygd och glesbygd är hotad i Sverige 
genom neddragningar och bortprioriteringar 
är tydligt. Byaskolorna i Umeå kommun är 
inte undantagna men Sverigedemokraterna 
är en garant för att dessa finns kvar. Vi skyller 
inte på dåligt elevunderlag eller lärarbrist, 
finns ett problem löser vi det. Landsbygden 
skall utvecklas och byaskolorna är ofta en 
nyckel för detta.

Uppdrag
21.  att bevara och utveckla våra byaskolor
22.  att införa lärarassistenter för att underlätta administration för kvalificerade lärare
23.  att införa satsning för att kvalitetssäkra lärare
24.  att införa jourklass för elever som inte klarar ordinarie undervisning
25.  att införa ett klassmorfar-system
26 . att skolavslutning i grundskola firas i kyrkan
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Migration

Det här vill vi:

▲

Migrationsstopp!▲

Stoppa det organiserade tiggeriet!▲

Assimilation före integration!

Migration och integration är en av 
Sverigedemokraternas viktigaste frågor. Vad 
som gör frågan speciell är de övriga part-
iernas totala oförmåga att se konsekvenser 
över sin förda politik. I grunden måste det 
finns möjlighet för samhället att ta hand om 
nya medborgare, både kulturellt och fysiskt.
Infrastruktur som till exempel bostäder har 
blivit dyrt särskilt med mättad bostadsmark-
nad. Skolan har ingen chans att hålla uppe 
resultaten. Vad som dock riskerar att påverka 
det svenska samhället på lång sikt är den 
kulturella segregationen. Politiska partier har 
prioriterat med känslor före logik och kritiskt 
tänkande.
Vi vill pröva det kommunala vetot mot 
anvisningar av nyanlända. Staten har skött 
processen med mottagandet dåligt och 
utöver de kulturella problem som uppstår 
ger staten långt ifrån tillräcklig ersättning. 
Vi kommer arbeta för att minimera motta-
gandet och kommer inte lägga oss platta i 
förhandlingar med myndigheterna som vill 
försämra förutsättningarna i vår kommun.
Nyanlända har idag låg chans att bli en del av 
Umeå. Det finns inga åtgärder som fullstän-
digt kan lösa den segregation som redan fått 
fotfäste i Umeå på kort sikt. Åtgärder som är 
riktade till migranter får inte sällan motsatt 
effekt. Gräddfiler och särskilda förmåner kan 
bara skapa sprickor. Vi menar att mångkul-
turalism inte skall inte premieras. Krav och 
en tydlig målsättning att bli en del av Sverige 
är den enda vägen. 

Tanken om integration bygger på att flera 
kulturer ska växelverka och möta varandra. 
Det finns emellertid skäl för att förpassa 
integrationstanken när problem kring klank-
riminalitet, hederskultur och andra icke 
önskvärda kulturella inslag sker. Detta är 
inget som berikar vår kommun, eller Sverige. 
Vi vill hellre se en assimilation där svensk 
kultur premieras.
Att bli en del av Sverige måste undantagslöst 
vara regeln!
Det importerade tiggeriet är ett problem. Vi 
vill införa tiggeriförbud på centrala platser i 
Umeå. Tiggande i Sverige kommer aldrig vara 
en lösning. Förutom att det är organiserat 
och skapar belastning på vårt samhälle så 
måste dessa individer till sitt hemland för 
att bli en del av det samhället. Denna fråga 
behöver bli rikstäckande med ett nationellt 
förbud, men till dess får vi arbeta med de 
verktyg vi har för att minska förekommandet 
i vår kommun.
Återvändande som effektiv integrationsåt-
gärd. Vår uppfattning är tydlig. Vi har tagit 
emot för många för oss att hantera. Eftersom 
assimilationen är misslyckad kan det finnas 
individer som själv vill flytta tillbaka till sitt 
hemland. Att det inte blir som många tänkt 
sig är vanligt. Vi vill införa en kommunal 
funktion för att göra det enkelt att återvan-
dra. Det kan även finnas bidrag att söka och 
vi som kommun kan hjälpa till att synliggöra. 
All återvandring måste bygga på frivillighet 
även om vi gärna ser Sverige införa skärpta 
regler för illegala.

▲

Nej till islamisering!
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Uppdrag
27.  att kommunen utmanar bosättningslagen för att motta minsta möjliga antal anvisade ekonomiska mi-
granter
28.  att kommunen skall arbeta utifrån ett assimilationsperspektiv
29.  att kommunen inför tiggeriförbud på centrala platser i kommunen
30.  att kommunen utvecklar en återvandringsfunktion där migranter som kommit till Umeå kommun kan få 
hjälp att komma hem
31.  att kommunen avslutar utbetalningar till alla projekt och föreningar som bidrar till ökad segregation och 
utbredning av islamism
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Trygghet

Det här vill vi:

▲

Öka tryggheten i Umeå!▲

Tillsätt ordningsvakter och kameraövervakning!▲

Lägg fokus i våra problemområden!

Tryggheten är en växande fråga bland mån-
ga, särskilt medborgare i särskilt utsatta om-
råden. Det händer allt för ofta att egendom 
förstörs och det är dags att ta ett helhets-
grepp mot dessa brott.
Det finns ett tydligt samband mellan kulturell 
segregation och kriminalitet. För att bryta 
trenden är den absolut viktigaste åtgärden 
att stärka det sociala kapitalet och se till att 
de människor som bor i Sverige är en del av 
det svenska samhället. Men det finns också 
åtgärder vi som kommun kan göra som får 
positiv effekt på kort sikt.

I de mest drabbade områdena vill vi sätta 
upp kameraövervakning. Detta är en inves-
tering  väl värd och hjälper både med bevis-
föring och som avskräckande åtgärd. 

Ordningsvakter är ett verktyg som vi vill 
använda. Liksom kameraövervakning kan 
detta stärka tryggheten på tider och platser 
som är mest otrygg. Ordningsvakter är dock 
ingen ersättning för polisen, men kommunen 
måste använda de medel man har till sitt 
förfogande.

Polisen är den myndighet som har rätten att 
göra de fysiska insatser som behöver göras 
och detta ska uppmuntras. Men det finns 
andra sätt myndigheten kan användas och vi 
vill i större utsträckning bjuda in Polisen till 
skolor och evenemang i främst segregerade 
områden. Syftet är att visa ungdomar att 
Polisen jobbar för oss medborgare. Tyvärr 
mottags Polisen och andra samhällsinstitu-
tioner inte alltid väl. Men förhoppningsvis 
kan vi bryta dessa subkulturer där svenska 
samhället och våra institutioner inte är väl-
komna eller betrodda.
Det är viktigt med tydlighet från kommunen, 
politiken och samhället om hur det är i dessa 
områden. Sverigedemokraternas uppfattning 
är att många försöker ducka för obekväma 
frågeställningar för att inte sticka ut hakan 
eller rädda sitt eget skinn. Även om det är 
symbolism är det viktigt att vara tydlig. Säg 
som det är, även när orsaken är en misslyck-
ad migrationspolitik. 
En annan orsak till många problem är droger 
och missbruk. För att göra de effektivaste 
insatserna måste det ske tidigt. Vi vill se mer 
aktivitet i skolan med föreläsningar men 
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även polisiära insatser som narkotikahundar 
för att hitta personer i riskgrupper tidigt. När 
man väl hamnat i ett beroende är det ofta 
svårt att komma tillbaka.
Umebrå är ett bra initiativ för att lyfta dessa 
viktiga frågor på dagordningen. Vad vi kan 

sakna är mer mätbara mål. Kan vi påverka 
polisens arbete ser vi gärna hög prioritet 
bland våldsbrott och skadegörelse över ringa 
brott som trafikföreteelser. 

Uppdrag
32.  att kommunen inför kameraövervakning på platser med ökad risk
33.  att kommunen anställer ordningsvakter på tider och platser med ökad risk
34.  att kommunen bjuder in Polisen att delta på skolor och evenemang särskilt i utsatta områden
35.  att kommunen ska investera i mer belysning
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Kultur

Det här vill vi:

▲

Avveckla kvinnohistoriska muséet!▲

Stärkta regelverk av kulturbidrag!▲

Nej till islamism!

Kultur och fritid är ett brett område. Det 
offentliga kan omöjligen stödja allt, men 
kan göra det bästa för att stödja det som är 
viktigast.  Vi i Sverigedemokraterna kommer 
att prioritera unga, folkhälsa och kulturarv. 
Det betyder att det som är populärt och fint 
inte alltid har prioritet. För varje krona som 
spenderas måste man jämföra mot andra 
kärnverksamheter och väldigt ofta väljer vi 
att prioritera dessa.
Lyxkultur får man stå för privat. Det finns 
ingenting som definierar begreppet lyxkul-
tur bättre än Norrlandsoperan. Den vänder 
sig främst till medel- och överklass. Den 
vänder sig till vuxna. Att Norrlandsoperan 
har så brett stöd bland de andra partierna är 
märkligt. Operan har blivit ett prestigepro-
jekt som måste finansiera sig själv i större 
omfattning. Tyvärr äger dock inte Umeå 
kommun frågan helt utan har ett samarbete 
med Region Västerbotten. Det är dock dags 
att vi avslutar det samarbetet, vill Region 
Västerbotten och staten finansiera lyxkultur 
får dom göra det själv.
Sverigedemokraterna har varit skeptisk emot 

kvinnohistoriska museet sedan uppstart. 
Kostnaden per besökare är oproportionerligt 
stor, men är inte den största motsättningen. 
Största motsättningen ligger i den politise-
rade och könssegregerade natur som verk-
samheten har. Det är inte möjligt att med an-
dra direktiv rädda verksamheten, den måste 
avvecklas.  Vill de andra partierna sprida sina 
politiska idéer får dom göra det i valrörelsen, 
inte genom kommunala medel.

Det kan framstå som att Sverigedemokrater-
na inte prioriterar kultur och lägger dessa 
medel på kärnverksamhet som äldreomsorg 
och skola. Detta är i allt väsentligt sant, men 
det finns vissa undantag. Vi anser att privata 
och kommersiella aktörer ofta kan utföra 
kulturell verksamhet men ibland kan de 
omöjligen utföra uppgiften, där behöver det 
offentliga ta vid. Det är främst två områden 
där vi ser att detta behövs, kulturarv och 
glesbygd. 
Vi är redo att skjuta till medel för glesbygd 
även om summorna är små i jämförelse med 
de verksamheter vi väljer att prioritera bort. 

▲

Stärk vår nationella identitet!
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Mindre summor kan dock göra stor skillnad i 
en mindre bygd. En bygd som kanske annars 
tappar livskraft. Hembygdsföreningarna har 
en sammanhållande funktion som är svår att 
tillgodose på annat sätt.
Vi Sverigedemokrater är redo att fortsät-
ta hjälpa föreningar som bidrar till det 
gemensamma. Men för att vi skall kunna 
motivera bidrag till föreningen måste man 
inkludera hela befolkningen. Detta betyder 
att föreningar som riktar sig till en viss grupp 
människor inte fyller det kriteriet. Några 
exkluderande faktorer kan till exempel vara 
religion, kön, sexuell läggning, politisk åsikt.  

Genom åren har Umeå kommun anordnat 
en rad kostsamma projekt som inte bidragit 
med önskad effekt. Att “sätta på kartan” 
brukar vara ett argument som används när 
stora pengar spenderas på projekt med dif-
fusa resultat. Vi är tydliga med att offentliga 
medel inte skall användas till skrytprojekt. 
Väven är ett sådant men det finns gott om 
mindre exempel.

Umeå kommun är världsledande på att lägga 
pengar på konst och estetik. Man kan tro 
att det är något positivt men så är det inte. 
Förutom att ett antal verk är rent politiska 
och segregerande är kostnaden för stor. När 
vi lägger pengar på konst och estetik är det 
medel som kan användas i välfärden. Därför 
behövs en ny politisk vision som genomsyrar 

hela kommunens organisation, där det är 
tydligt att detta måste förändras.

Sverigedemokraterna kommer löpande 
se över den politiska organisationen. Det 
finns inget mervärde att ha en stor politisk 
organisation, utan att den har motiverad 
funktion. Vår ambition är att  rationalisera 
bort många verksamheter och beslut som 
en Kulturnämnd behöver göra. Därför är 
vårt förslag att slå ihop Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden.
Kulturskolan är en populär verksamhet. 
Detta är en verksamhet som är väl ansedd 
hos elever. Det är dock inte lika säkert hur 
man skall bedriva verksamheten. Kostnader 
är alltid viktiga hålla att uppsikt över och vi 
behöver öppna upp för nya arbetssätt med 
privata aktörer/föreningar.
Målsättningen är att få högre kostnadsef-
fektivitet för bibehållen verksamhet. Digital-
iseringen har dessutom en viktig roll för att 
ytterligare hitta nya arbetssätt.
Vi har sett under året hur de intresserade 
av motor växt och tagit större plats i det 
allmänna rummet. Sverigedemokraterna 
har motionerat om en motorgård som ma-
joriteten verkar vilja genomföra. Att stödet 
växer för motorsporten att matcha övriga 
verksamheter är bra. Men vi kommer ut-
värdera läget för att se om verksamheten får 
den utformning som är önskvärd.

Uppdrag
36.  att Kultur- och Fritidsnämnden slås ihop till en nämnd
37.  att avveckla Kvinnohistoriska muséet
38.  att kommunen avslutar sin del i konsortialavtalet om norrlandsoperan
39.  att kommunen avslutar bildmuseets kommunala finansiering
40.  att en generell översyn av kulturbidrag till föreningar genomförs med syfte att hitta stramare regler för   
 beviljade bidrag
41.  att bidrag till studieförbunden minskas och medel till Ibn Rushd tas bort
42.  att inga medel till etniska föreningar beviljas
43.  att kommunen ökar anslag till hembygdsföreningar, byaföreningar
44.  att kommunen försöker hitta privata aktörer att driva den nuvarande kommunala kulturverksamheten
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Övrigt

Det här vill vi:

▲

Öka tryggheten i Umeå!▲

Tillsätt ordningsvakter och kameraövervakning!▲

Lägg fokus i våra problemområden!

Umeå kommun skall bli Sveriges bästa 
kommun att leva och bo i till 2050. Poli-
tikernas främsta uppgift bör vara att utifrån 
förutsättningar leverera så mycket  mervärde 
för medborgarna som möjligt. Att då ha ett 
befolkningsmål bara för sakens skull finner 
vi märkligt. Det finns många faktorer som 
spelar in hur till vida en stor befolkning 
skulle leverera en bra levnadsstandard. Men 
i grunden handlar det om att få så många att 
bidra med så mycket som möjligt. 

Sverigedemokraterna har inget emot att det 
flyttar in nya medborgare till vår kommun, 
tvärt om. Men att arbeta för en ökning för 
sakens skull är poänglöst. Vi vill istället ersät-
ta befolkningsmålet med ett kvalitetsmål. 
En smalare organisation är vägen till tryggare 
välfärd. Administration och kommunika-
tion är något Umeå kommun har i överflöd. 
Sverigedemokraterna ser värdet i att göra 
strukturförändringar långsamt och att nå det 
optimala på kort tid är inte troligt. Men det 
är viktigt att lyfta debatten om vad som är en 
kommunal uppgift. 
Vi drar ner på vissa funktioner och tjänster, 
men med ett systematiskt arbete kommer vi 
kunna göra ytterligare besparingar.
Det finns dock många administrativa tjänster 
som behöver stärkas och upphandlingsen-
heten är en sådan. Vi vill se arbete för att 
dels dela upp upphandlingar i mindre delar i 
de fall vi kan få lokala och regionala aktörer 
att konkurrera. Vi vill även se ett stort fokus 
på närodlat som en tydlig viktning. Ekologisk 

odling är dock inget vi vill ska konkurrera. 
Ekologisk odling går emot vårt viktiga mål att 
öka självförsörjningsgraden. 

Vi ser inte heller vikten att anställa håll-
barhetsstrateger till upphandlingsenheten. 
Yrkesgruppen bör ses över i hela organisa-
tionen.
Att vid nyproduktion och ombyggnation 
lägga en delsumma på konst och estetik 
är viktigt. Självklart ska vi ha trivsamma 
gemensamma utrymmen. Men med löne-
kostnader och materialkostnader är det inte 
troligt att kostnaden behöver uppgå till ens 1 
procent. Vi vill ge uppdraget att försöka hålla 
nere kostnaden och fokusera på funktion-
alitet.

Även enskilda inköp på dyra konstverk bör 
hållas till ett minimum. Det finns konstverk 
som inte behöver kosta. Ska man göra ett 
inköp är det också viktigt att offentliga medel 
inte går till politiska och provocerande verk. 
Ett väldigt tydligt och bra exempel på detta 
är Me-too puman som är politiserande i sin 
natur.

Vi vill prioritera kommunens vägar över 
cykel- och gångbanor. Det bra att resenärer 
kan ta sig fram utan fordon men prioriterin-
gen som görs nu är felaktig. Utrycknings-
fordon och kommersiell trafik är viktigare. 
Kollektivtrafiken transporterar dessutom 
många resenärer. Vi behöver stärka vägarna 
även på gles- och landsbygd.
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Trafikköer på grund av fel dimension på 
trafikplatser är vanligt särskilt i rusningstider. 
Vi prioriterar cykelöverfarter och kollek-
tivtrafikleder som leder till onödig tomgång-
skörning och trafikstopp. Vi vill ha en tydlig 
prioritet på effektivitet, där trafikplatser 
klarar så mycket människor som möjligt.

Kollektivtrafiken är ett viktigt komplement 
i kommunen. Den är särskilt viktig för dom 
utan andra alternativ. Subventioner för 
privatpersoner skall göras med försiktighet 
men en grupp som ofta är ekonomiskt utsatt 
samt saknar andra alternativ är de äldre. Vi 
ser tycker att resande pensionärer 65+ skall 

kunna åka kollektivtrafik gratis.

Kommunen har ett antal sememsterlägen-
heter i Hemavan med syfte att kommunan-
ställda skall kunna boka fjällstuga billigt. Det 
är dock få som faktiskt utnyttjar dessa lägen-
heter sett till totala antalet anställda i kom-
munen. Det kan inte anses som en kommu-
nal kärnverksamhet att bedriva fjällstugor, 
som dessutom inte finns inom kommunen. 
Vi behöver sälja samtliga fjällstugor inom 
hela den kommunala förvaltningen. 

Uppdrag
45.  att minska kommunens utlägg på offentlig konst och estetik
46.  att kommunen slopar nuvarande befolkningsmål 
47.  att kommunen minskar antalet kommunikatörer
48.  att upphandlingsenheten får uppdraget att stycka av upphandlingar i större utsträckning med syfte till   
 att gynna lokala aktörer
49.  att kommunen avslutar sin kampanj för ekologisk odling och istället lägga fokus på närodlade livsmedel  
 och produkter
50.  att prioritera väg över cykel- och gångbana
51.  att sälja fastigheterna i Hemavan
52.  att minska antalet hållbarhetsstrateger och likande tjänster
53.  att öka bidragen till enskilda vägar
54.  att prioritera trafikflöde i kommande vägbyggnationer
55.  att ta bort klimatutvecklings och anpassingsanslagen
56.  att personer 65+ skall få åka kollektivtrafik gratis
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-8 558 868 -8 864 189 -9 180 427 -9 514 625

-8 602 300 -8 900 335 -9 213 824 -9 547 396

-2 267 659 -2 308 442 - 2 396 619 - 2 487 134

-1 338 048 -1 364 357 -1 414 129 -1 465 220


