Sverigedemokraternas yrkanden på Kommunstyrelsemötet 2017-08-16
Ärende 25 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på projekt i syfte att ytterligare
minska behovet av försörjningsstöd.
Sverigedemokraterna gör följande tilläggsyrkande:


Det är viktigt att tillsättningen till kommunens tjänster är tillgänglig för alla att söka
och att tillsättningen görs av den bäst lämpade och inte på annan grund. De olika
åtgärderna som syftar till att möjliggöra för personer att komma in på
arbetsmarknaden ska inte motverka det.



Innan beslut om dessa nya åtgärder tas ska en uppskattning av kostnaden och en
angiven finansiering finnas.



Alla stöd och insatser bör innehålla någon form av krav på prestation.

Sverigedemokraterna lägger följande protokollsanteckning:
Det är Sverigedemokraternas generella ståndpunkt att stöd och främjande insatser ska ges på
grundval av individens behov, inte grupptillhörighet. En grupp kan vara mycket heterogen.
Det innebär att vissa personer i gruppen behöver stöd medan andra inte gör det.
Vi antar att satsningarna som innehåller språkinlärning innehåller en behovsprövning, så att
de som får del av dem är behövande.
När det gäller de två föreslagna stöden för invandrarkvinnor att komma närmare
arbetsmarknaden anser vi att det är rimligt att se åtgärderna som assimileringsinsatser. Genom
att dessa kvinnor blir mer anställningsbara och därefter får arbeten underlättar det för
kvinnorna att få en högre status i familjerna. Därmed främjas en svensk jämställdhetssyn där
man och kvinna har samma status.
Andreas Sturessons uppmaning i kommunalrådsyttrandet, att socialnämnden med fler ska
fortsätta att ta initiativ för att även andra personer ska komma ur ett beroende av
försörjningsstöd ser vi som mycket viktigt. Det ger en tydlig signal att de insatser som riktas
mot vissa oförmågor och vissa grupper måste kompletteras med andra insatser med annat
fokus för att kommunens ansträngningar som helhet ska vara rättvisa och inte
diskriminerande.
Ärende 27 Kommunutvecklare – Modell för barn och ungas inflytande
Sverigedemokraterna yrkar på återremiss till Stadskontoret för att göra en
konsekvensutredning av förslagen.

