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Sverigedemokraterna Nyköpings budget 2021 tar vid där budget 2020 slutar. Detta dokument inleds med 

vår övergripande vision och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Därefter presenteras våra 

egna prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att kommunstyrelsen och respektive nämnd ska 

uppnå.  

Budgetmotionen utgår ifrån den styrande koalitionens (S, C och MP) budgetmotion. Därefter har vi gjort 

justeringar baserat på yrkanden som Sverigedemokraterna har framfört i nämnder och styrgrupper, idéer 

och förslag från engagerade medborgare samt inriktningsdokument.  

Det här är vår politik. Vårt sätt att visa vad vi vill. Målet är inställt på ett nytt styre efter nästa val. 

Ett styre tillsammans med andra partier som är beredda på att arbeta för en förändring, en förändring på 

riktigt! 

 

 

För Sverigedemokraterna Nyköping 

 

Malin Karlsson, gruppledare 



 

 

 

En trygg kommun – lagom långt från huvudstaden. 

En grundförutsättning för ett samhälle är att medborgare känner trygghet och gemenskap, att samhället 

är inkluderande och att var och en känner sig delaktig i samhället. För att komma tillrätta med dagens 

samhällsutveckling kräver Sverigedemokraterna att det tas krafttag mot den splittring vi ser idag. 

Att vara Nyköpingsbo ska vara kopplat till en stolthet och glädje över en välfungerande och trygg kommun. 

Vi tar tillvara på den historia och det kulturarv som Nyköping bär. Vi värnar miljö och hälsa. De 

investeringar kommunen gör ska ha ett tydligt hållbarhetstänk med så små påverkningar på miljön som 

bara är möjligt. Vi ska vara rädda om vår kust och våra vattendrag. Grönområden ska vara en del av staden 

och vi ser med glädje att kommunen tillåter betesdjur nära bebyggelse. Det är positivt inte bara för flora 

och fauna utan även för de människor som har möjligheten att ta del av djurens lugnande påverkan. Det 

ska vara enkelt att komma in på arbetsmarknaden och vi ska ha de bästa förutsättningarna för företag att 

bedriva sin verksamhet i kommunen. Vi vill öka kontakten rejält mellan skola och företagare. Vi har inte 

råd att tappa ungdomar och vuxna ”mellan stolarna” som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det 

måste bli enklare att lyckas med att göra rätt för sig och betydligt svårare att långvarigt leva på samhällets 

gemensamma resurser. Den kommunala skolan ska lyftas till att bli en konkurrent till privata alternativ. 

Inkludering till varje pris får inte vara vägen att gå när priset är att elever inte klarar utbildningen utifrån 

hur den är utformad idag. Vi ser hur den kommunala skolan stadigt tappar elever till privata alternativ. Här 

måste vi se oss själva i spegeln och ta tag i orsakerna till det. Kommunen måste lyckas med att få alla att 

delta i det fria skolvalet. Den kommunala skolan har inte råd att bli ett ”sista hands alternativ” för att de 

privata skolorna är fullsatta. Då har vi misslyckats med något grundläggande med den kommunala 

skolan. Anställda inom den kommunala verksamheten ska känna att de har möjlighet att påverka 

arbetssätt, schemaläggning, semester etc. Friskvård ska prioriteras högt. Vi vill att fler ska nyttja 

friskvårdsbidraget. De ofrivilligt delade turerna inom vården ska bort innan 2026. I Sverigedemokraternas 

Nyköping lägger vi fokus på svenskproducerad mat till våra verksamheter. Både för miljön och hälsans 

skull. Även för att ge de företag som producerar maten en trygg ekonomisk grund att vila på. Allt kött som 

kommunen köper in ska uppfylla kraven på djurhållning som följer svenska djurskyddslagar och ej är 

ritualslaktat. Ingen ska behöva vara hemlös i vår kommun. Nyköping har nu tillsammans med Eskilstuna 

stadsmission startat upp ett härbärge. Förhoppningsvis löser det den akuta situationen för våra hemlösa 

men det löser inte orsaken till varför man blir hemlös. Ett förebyggande arbete är oerhört viktigt för att 

förhindra att fler blir hemlösa. Det ska vara enkelt att studera och flytta hemifrån i Nyköping. Vi vill att det 

byggs fler billiga hyresrätter till studenter och unga vuxna. De som byggt upp vårt land och skapat 

förutsättningarna för vår gemensamma välfärd vill vi ge vad de förtjänar på ålderns höst. Ingen ska behöva 

bo kvar hemma för att det inte finns plats på äldreboende. Ingen ska behöva leva i tristess och 

händelselös vardag. Vi vill motverka ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Det ska vara enkelt att få 

hjälp för den som behöver. Även unga som mår dåligt ska prioriteras och ingen ska behöva må så dåligt 

att det finns risk för självmord innan man får hjälp. 



 

 

2020 har varit ett mycket speciellt år med Covid-19 som har förändrat mycket, även kommunens 

ekonomiska förutsättningar. 2020 räddas kommunens ekonomi med statliga medel. Nyköping kan inte 

räkna med att få statsbidrag i samma utsträckning framöver, så en god ekonomi är högt prioriterat för oss. 

Nyköping står inför stora utmaningar. Med en växande andel äldre befolkning och sjunkande andel som 

förvärvsarbetar skapas en obalans mellan intäkter och kostnader. För att kommunen ska ha en hållbar 

ekonomi krävs det prioriteringar. Det här är de områden som Sverigedemokraterna valt att fokusera på för 

att Nyköping ska bli en framgångskommun.  

I bistra tider måste alla hjälpa till, därför har vi lagt en motion om att sänka politikers arvoden med 5%.  

FOKUSOMRÅDEN 

 

 

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns i våra valmanifest. 

Ambitionen är att valmanifestet ska vara vägledande genom vårt politiska arbete under hela 

mandatperioden. Vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och nya behov som behöver 

prioriteras under resans gång. Verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden och företag 

kommer också vara något som påverkar vårt politiska arbete.  



 

 

 

 



 

 

I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd 

och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen 

och då är ett samarbete att föredra.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyköpings kommuns invånarantal ökar stadigt vilket genererar mer skatteintäkter, men att stadigt 

växa kostar på. Sverigedemokraterna menar att den kampanj man har för att locka ned Stockholmare 

till Nyköping inte behövs, att ha som mål för kommunen att växa med 700 personer per år är inte 

oproblematiskt. Vi har inte vuxit med det stora antalet, men var nära och då fanns det inga 

barnomsorgsplatser tillgängliga. Om vi växer i den takt som de styrande vill så behövs ett stort antal 

bostäder, vägar måste byggas om och till. Fler arbetstillfällen behöver skapas. Vattenförsörjning, 

hanteringen av dagvatten och avloppsvatten behöver ökas. Lägg där till skolor, förskolor som behöver 

byggas och fler som behöver annat boende på ålderns höst. Att konstant ha en hög investering har för 

Nyköpings del inneburit att inga av kommunens lån har kunnat amorteras av. Vilket inte är hållbart i 

längden. Sverigedemokraterna tycker att det är bra att växa, men i en hållbar takt. Vi vill att Nyköping 

ska behålla den småstadskaraktär som vi har idag. 

Tryggheten i kommunen värdesätter vi högt, man ska kunna vistas där man vill och behöver oavsett tid 

på dygnet utan att behöva känna oro eller riskera att utsättas för ett brott. Därför vill vi att 

kameraövervakning blir ett komplement till det arbete som polisen gör för att säkra vår trygghet och 

motverka skadegörelse. Vi vill även att man ser över möjligheten att låta väktare patrullera de 

områden som är mest utsatta, detta frigör resurser från polisen. Samtidigt är det mycket viktigt att 

samverkan mellan polis, socialtjänst och civilsamhället fungerar optimalt.  

Våldsbejakande ideologier hotar enskilda individers och politiska partiers fri- och rättigheter. 

Kommunen arbetar utifrån en handlingsplan mot extremism och fokuserar på att motverka 

våldsbejakande, förtryckande och antidemokratiska ideologiers framväxt i vår kommun. Utvecklingen 

visar dock att det behöver göras mer.   

Vi måste arbeta hårdare med att locka företag till Nyköping och för att få de som finns här att stanna 

kvar. Vi måste även satsa på ungt företagande och stötta de som väljer att starta företag. Vi har 

klättrat i rankningen som en av de bästa kommunerna att driva företag i. Med ett ihärdigt arbete och 

insatser som ger effekt både nu och på lång sikt kommer vi högre upp för varje år. 



 

 

Nyköping bör vara mycket restriktiv med förmånliga avtal för avgående chefer. Vanliga arbetare har en 

uppsägningstid, sedan är det upp till arbetaren att hitta en ny försörjning. 

Orimliga och kostsamma avgångsvederlag skapar ett enormt missnöje bland vanligt folk. 

Skattebetalarnas pengar ska behandlas med respekt, som om det vore ens egna pengar. 

Slarv och slöseri måste motverkas med alla till buds stående medel. 

En fortsatt inventering av kommunens fastigheter ska ske och de som varit tomställda en lägre tid ska 

säljas av. I vissa fall kan även rivning av fastigheter vara aktuell för att marken framöver ska kunna 

användas på ett mer lönsamt sätt.  

Fastighetsbeståndet ska skötas om för att behålla och öka sitt värde, den underhållsskuld som finns 

idag måste betas av i lämplig takt. Vi vill även se över möjligheten att förlägga del av utbildningen 

inom bygg och trädgård m.fl. på kommunens fastigheter istället för att dessa elever ska måla samma 

plank om och om igen.  

Vi vill även se ett stopp för tveksamma investeringar, likt köpet av Horsvik. Visst kan 

rekreationsmöjligheterna som finns där vara bra, men bara ett stenkast från Horsvik finns Stendörren 

med liknande funktion. Att i det ekonomiska läge kommunen då befann sig slösa bort 14 miljoner i 

denna fastighet ser vi som ytterst oansvarigt. Nu kommer området att omvandlas till ett naturreservat 

och därmed bli än svårare att sälja. Därför är det av största vikt att man får igång busstrafik, skyltning 

och parkering. Även de intäktsskapande verksamheter som man planerat måste igång för att täcka en 

del av driftskostnaderna. Kommunstyrelsen ska fortsatt arbeta aktivt för att göra det attraktivt att bo 

på landsbygden, även få fler att vilja flytta dit.  

Sverigedemokraterna vill att Nyköping inför ett tiggeriförbud. Sverige arbetade en gång i tiden hårt 

med att lyckas få bort detta ovärdiga sätt att försörja sig. Att då gå tillbaka till att vara en del av den 

människohandel och misär som detta innebär är oacceptabelt. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflödet av nya människor som tvingas in i försörjningsstödsberoendet måste radikalt minska. En 

politik som är anpassad efter Nyköpings förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en 

del av samhället måste bedrivas. Detta tillsammans med satsningar på skola, vuxenutbildning 

och förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig 

handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Det handlar om att ge de 

utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd 

och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden så företagen vill anställa dem. Minskat antal 

personer som är beroende av försörjningsstöd är något som Nyköping kontinuerligt måste arbeta 

med. Vägen till självförsörjning behöver komma igång ordentligt. Genom att prioritera lärandet av 

det svenska språket och ha tydliga krav på framsteg i lärandet kan både kostnaderna och behovet 

av tolkar att minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen 

mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där det ska vara 

det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i kommunen. 

Nyköpings befolkning har stadigt ökat. En del beror på utomeuropeisk invandring där vissa har 

haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i redan socialt utsatta områden. 

Ändringen av EBO-lagen vet vi inte än vilken effekt den har. Framtidsutsikterna förvärras 

ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar när utbildningsplatser, arbetstillfällen och 

bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa bostadsområden på 

grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller 

kriminalitet har blivit den enda inkomstkällan. Trots rödgröna som blågröna kommunmajoriteters 

fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre. 

För att lösa problemen krävs det vassare åtgärder än det vanliga pratet om mer utbildning. 

Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till 

respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett 

återvändarcenter som kan ge information och utbildning som är anpassad efter förutsättningarna 

i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna 

återvända. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur 

hopplösheten som ett långt bidragsberoende i Nyköping har skapat. 



 

 

Utbildningar ska vara attraherande, kunskapsgivande och effektiva. Effektivisering av SFI, KAA, 

vuxenutbildningar och ett förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd.  

Vi ser att den ökade mängden av projekt saknar det resultat man hoppades att få. Hellre få och 

bra åtgärder, annars är det lätt att gå vilse i sin egen djungel. Vissa projekt finansieras med hjälp 

av pengar från EU tillsammans med ett samordningsförbund, RAR Sörmland. Resultatet som 

samordningsförbundet uppvisar vad gäller samhällsekonomisk nytta innebär att stora 

förändringar i arbetssätt behöver göras eller att vi helt enkelt lämnar detta samordningsförbund 

och använder kommunens medel till egna åtgärder. 

En fortsatt satsning på Campus utbildningar är en viktig del i att få ut människor i arbete. Genom 

att vara lyhörd och modernisera kommunens tjänster gentemot företagen kan Nyköping bli en 

attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i. Kompetens och arbetsmarknadsnämndens 

ansvarsområde ska vila på en grund baserad av ”hjälp till självhjälp” precis som Socialnämndens 

områden.  

Vi ser att vikten av att motarbeta segregation är påtaglig. Det svenska språket är den viktigaste 

nyckeln till att bryta detta. Kan vi förmå invandrare att snabbare lära sig svenska och komma in i 

utbildningar eller ut i arbete så ökar chanserna att de blir en del av majoritetssamhället.  

Decennier av misslyckad integrationspolitik har skapat parallellsamhällen. Många av de som går 

på SFI klarar inte utbildningen på två år utan måste fortsätta studera. Vi vill ha utökad mängd 

studietimmar per vecka för de som läser SFI.  

Unga människor behöver ofta hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att 

skolan och näringslivet har en nära dialog och samarbete, både för praktikplatser och framtida 

anställningar. Företagare vet vilken kompetens de efterfrågar och med ett nära samarbete blir det 

lättare för ungdomar att bli just den framtida medarbetare som företaget söker. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utanförskap kostar samhället stora resurser och är kopplade till långvarigt lidande om vi inte 

lyckas hjälpa dem. Oavsett det handlar om missbruk, kriminalitet, långvarig sjukskrivning eller 

arbetslöshet. Ibland kan en liten knuff och stöttning vara det som behövs för att komma på rätt 

riktning och andra gånger krävs det större insatser från samhällets sida.  

Vi måste alltid finnas där för de svaga i samhället utan att bli kravlösa och sätta en offerkofta på 

människor. Hjälp till självhjälp anser vi bör vara den grundpelare insatser vilar på. Förutsättningen 

för att lyckas måste finnas där och det måste löna sig att bryta det destruktiva mönstret.  

Samtidigt måste vi vara uppmärksamma på bidragsfusk och dessa ska alltid polisanmälas. 

Vi vill se tidiga insatser vad gäller barn som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet högre 

upp i åldrarna. Ofta finns en ganska klar bild av vilka barn det här handlar om långt innan de 

fastnat i ett skadligt beteende. Samhället kan inte sitta och vänta på att dessa ska poppa upp för 

att sedan försöka stävja det. Det är inte rimligt att väntetider och verkningslösa insatser gör att 

personer får sämre förutsättningar att reda upp sina liv. Här handlar det framför allt om skola, 

socialtjänst, polis, civilsamhälle och frivilligorganisationer/föreningsliv som måste samverka och 

stärka sitt samarbete. Det behövs fler ungdomsstödjare och vi måste bli bättre på att finna de 

som inte vågar söka hjälp. Kommunen ser nu över vilka dyra placeringar inom socialnämnden som 

man kan plocka hem och driva i egen regi.  

Kriminella ungdomar måste flyttas från det skadliga umgänge och miljö de är i idag, detta för att 

den organiserade brottsligheten inte ska locka till sig fler och för att ungdomen ska kunna bryta 

upp och bli en god samhällsmedborgare. 

Kommunen måste fortsatt arbeta förebyggande, där är familjecentralerna en viktig del. 

Kommunservice som finns i Brandkärr ska flyttas ner till centrum för att skapa fler möten mellan 

människor från Nyköpings olika bostadsområden. Utvecklingen av antal besök på 



 

 

Kommunservice visar att samhället har misslyckats med att integrera våra nya medborgare. 

Kurvan borde peka nedåt och verksamheten minska i omfattning när fler lär sig språket och hur 

samhället fungerar, nu ökar istället antal besök stadigt. 

Beräkningen av försörjningsstöd ska inte göras mer generös än vad en strikt tolkning av gällande 

lagstiftning medger. Självklart ska en individuell prövning göras för att motverka utanförskap. 

Barnkonventionen ska vara vägledande när det gäller barn i familjer med försörjningsstöd.  

När det gäller försörjningsstöd borde Nyköping testa Södertäljes lösning för att komma åt 

felaktigt utbetalade bidrag, de anställde en person som fick i uppgift att ställa obekväma och 

jobbiga frågor. Vilket socialsekreterarna sällan gjorde. Den insatsen betalade tillbaka personens 

lönekostnader mångdubbelt för Södertälje.  

Arbetet emot hedersförtryck och hederskultur måste trappas upp och snabbas på, kommunen 

borde inte vänta på att Region Sörmland ska få igång ett hjälpcenter. Vi har lagt förslag om att det 

ska göras en ordentlig kartläggning av hur utbrett det är för att så snabbt och effektivt som möjligt 

hjälpa de utsatta. Kommunen kan inte heller fortsätta att placera hedersförtryck under ”vanligt” 

våld i nära relation. Här måste man ha andra arbetssätt och även se till att personalen som kan 

tänkas komma i kontakt med de utsatta har den utbildning och kunskap som krävs för att lyckas 

hjälpa. 

Sverigedemokraterna är emot den lagstiftning som tillkom 2016 där kommunerna är tvingade att 

ta emot ett visst antal nyanlända som varierar utifrån årliga förutsättningar. Vi anser att lagen 

strider mot det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet. Genom att inga sanktioner 

görs mot de kommuner som vägrar ta emot nyanlända. Lagen är därmed tandlös om Nyköping 

skulle vägra ta emot de anvisade antalet.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots femtio år av reformer som ändrat den svenska skolan i grunden, ser vi hur målet kommer 

längre och längre bort från de höga ambitionerna. Många anser idag att den svenska skolan inte 

ger tillräckliga kunskaper, att den socialt sett snarare segregerar än integrerar och att den inte 

lever upp till målet att vara en positiv miljö att vistas i. Att skolan blivit en ungdomsomsorg där det 

kommunala omsorgskravet står över det statliga utbildningskravet är ett stort problem. Vi måste 

ge skolan de verktyg och mandat de behöver för att utföra det den är till för, ge elever en god 

utbildning. Allt som är orsaken till att skolan inte lever upp till kraven måste lösas där problemet 

hör hemma. Barn har olika behov och vi vill därmed att det ska finnas ett större utbud av alternativ 

till förskolan. Vi vill se fler dagmammor, föräldrakooperativ etc. Kommunen ska underlätta för 

sådan verksamhet och även informera invånarna om vad som finns. Det är även viktigt att det 

finns omsorg för barn vars föräldrar arbetar kväll/natt i den utsträckning det efterfrågas. 

Vårdnadshavare ska inte behöva tacka nej till ett arbete för att det saknas barnomsorg inom 

lämpligt avstånd. 

Inom förskola och grundskola anser Sverigedemokraterna att det behövs fler vuxna i närheten av 

våra barn och ungdomar. Mindre barngrupper och mindre klasser i de yngre åldrarna eftersom 

yngre barn har ett begränsat antal individer som de kan knyta an till. Detta för att de ska få den 

trygghet de behöver och en stimulerande tillvaro där de kan utvecklas på bästa sätt. Att vara fler 

vuxna i klassrummet betyder inte att alla ska vara i samma lokal. Undervisning ska inte vara 

inkluderande till varje pris, utan de elever som av olika anledningar behöver undervisning i mindre 

grupper ska få det. Här behövs det rejäl satsning på barn med särskilda behov, vi måste bli bättre 

på tidiga insatser. Att vänta med att hjälpa de elever som har svårt att klara skolan orsakar endast 

att det krävs fler och större insatser ju högre upp i ålder barnet kommer. Oftast med resultatet att 

eleven går ut grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasium. Målet måste alltid vara 

att 100% når godkända betyg både i grundskolan och gymnasieskolan.  

De utvecklingssamtal som utförs i skolan tycker vi bör återgå till att vara lärarledda. Upplägget 

idag är att eleven håller i samtalet och en kortare avstämning görs sedan tillsammans med 



 

 

läraren. Med den utformningen blir mötet både otydligt och ineffektivt. Vad gäller den ökande 

psykiska ohälsan bland barn och unga måste fokus ligga på att åtgärda ”roten” till det dåliga 

måendet. Det spelar ingen roll hur stora insatser som görs av skolan om anledningen finns i 

hemmet eller tvärtom. Vi måste hitta glädjen och trivseln i skolmiljön för att skapa en god 

arbetsmiljö för såväl elever som personal. Rektorer bör i större utsträckning använda det mandat 

de har för att stänga av och flytta elever som inte bidrar till en trygg och lugn skolmiljö. Det ska 

aldrig vara den utsatta eleven som tvingas byta skola när det inte fungerar. Arbeta förebyggande 

emot mobbning och kränkningar i högre utsträckning. 

Sverigedemokraterna vill se ökade insatser för att förebygga alla typer av våld. Särskilt fokus 

ligger på sexualiserat och hedersrelaterat våld. Detta arbete inleds med att en ordentlig 

kartläggning av omfattningen görs. Utan det underlaget kan man omöjligt veta vilka insatser som 

lämpar sig bäst för att komma åt och lösa problemet. Vi är även för ett slöjförbud i förskolan och 

grundskolan. Den skolmat som serveras ska självklart vara välsmakande och innehålla all den 

näring barn och ungdomar behöver för att orka med en dag i förskola/skola. Ekologisk mat utgör 

hälften av det kommunen köper in, vi vill att det utreds vilka belopp man kan spara genom att 

rikta fokus på svenskproducerat. De råvaror som används ska följa kraven för svenska tillverkare, 

odlare och uppfödare. Inget kött som serveras i skolan ska vara ritualslaktat och för de elever som 

väljer att plocka bort fläsk från menyn ska det erbjudas det vegetariska alternativet. Vi menar att 

ett vegetariskt alternativ fyller det önskemålet. Specialkost ska endast beviljas på medicinsk 

grund. Att använda oss av det vilda köttet är något vi strävar efter, det är ett ekologiskt och etiskt 

bra alternativ. Dessutom bidrar en större efterfrågan av köttet att stammen av framförallt vildsvin 

minskas markant. Sverigedemokraterna vill erbjuda en omvändning av dagens skolskjutsar så att 

dessa tar med sig barn och ungdomar ut på landsbygden. Detta löser det ansträngda elevantalet 

på landsbygdsskolorna och minskar elevantalet i centrala skolorna. Det finns många sociala 

vinster med detta. Bland annat ger det en naturlig och effektivare väg in i det svenska språket och 

vårt samhälle för invandrarelever. Vi vill poängtera att denna möjlighet till omvänd skolskjuts ska 

riktas till samtliga barn och ungdomar i centralorten. På sikt kan detta leda till att urbaniseringen 

minskar och man får en levande landsbygd i allt högre utsträckning.  

För att det fria skolvalet ska bli fungerande i full utsträckning måste reglerna för skolskjuts ändras 

till att inkludera även de elever vars föräldrar valt en annan skola än den kommunen anvisat.  

Vi vill även se över fördelningsmodellen vad gäller skolpengen, till att gynna de små skolorna på 

landsbygden i högre utsträckning. Som systemet är uppbyggt idag med en fördelning utifrån 

socioekonomiska faktorer på upp till 25% riskerar vissa skolor att inte kunna leverera kvalitet 

eftersom pengarna inte räcker. Man bör även titta på vilka besparingar som kan göras inom Barn 

Utbildning och Kulturs organisation, administration och då effektivisera. Vi vill se en kostnadsfri 

skola på riktigt där exempelvis fruktstunden inte ska bli en källa till utanförskap för de elever som 

inte får frukt med sig hemifrån. Eller att man tvingas välja bort skolutflykten för att det inte finns 

någon hundralapp över i familjens ansträngda ekonomi. Även skoldatorer och avtalen kring dem 

måste vara utformade på ett sådant sätt att familjens ekonomi inte avgör hur vida man vågar ingå 

ett sådant avtal. 

Modersmålsundervisningen ska ändras till en striktare tolkning av skollagen. Med denna policy 

räknar andra kommuner med att spara upp till 50% av kostanden för modersmålsundervisning.  

Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet. Vi vill dock av kostnadsskäl 

nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, 

istället för det godtycke som råder idag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till rätta med stora kostnader för vikarier behöver man stärka upp 

grundbemanningen inom äldrevården och se till att rätt person är på rätt plats. En högre utbildad 

ska t.ex. inte behöva sköta tvätten eller dammsuga. Detta öppnar även upp möjligheten för fler att 

introduceras på arbetsmarknaden. Genom att öka grundbemanningen så minskar stressen som 

är kopplad till många sjukskrivningar och därmed behovet av dyra vikarier. Detta arbete har nu 

startats upp och vi hoppas på att det kommer att fungera bra.  

Att bo kvar hemma ska vara en möjlighet, men inte ett krav. Möjligheten att fortsatt leva 

tillsammans för dom som vill är något som vi vill prioritera. Den psykiska ohälsan kopplad till 

ofrivillig isolering är något vi måste arbeta kontinuerligt med för att hålla på så låg nivå som 

möjligt. Brukarens inflytande över den egna vardagen och rätten till en meningsfull sådan ska 

öka. Anställda inom äldrevården står och går ibland hela arbetspass. För att fötterna ska må bra 

krävs det att den anställde har bra skor. Den kostnaden får den anställde själv ta idag. 

Sverigedemokraterna har som mål att arbetsskor i framtiden ska bekostas av arbetsgivaren. 

Äldrestödspersoner ska finnas i kommunen. Dessa ska utföra uppgifter som ofta inte hinns med 

av den ordinarie personalen. Som att ta sig tid för en pratstund, promenad eller enklare sysslor. 

För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare 

som vill göra en insats kan vända sig för vägledning. Denna möjlighet måste förmedlas ut till 

allmänheten och det ska vara enkelt att anmäla sig. Kommunens äldre ska ha tillgång till en 

äldreombudsman som kan hjälpa till i kontakt med vårdinrättningar och myndigheter. 



 

 

Att ha ett trygghetslarm ska inte betyda att man måste prioritera bort något annat man vill göra, 

därför vill vi att dessa ska vara helt kostnadsfria. Vi vill även att personer över 65 ska kunna hämta 

ut kostnadsfria halkskydd i god tid innan vintern. Detta för att minska skador och vård kopplat till 

fall- och halkolyckor. Tillgång till internet ska vara helt kostnadsfritt på äldreboenden via WiFi i 

lokalen. Covid-19 har ökat behovet av tekniska lösningar och kreativiteten har varit stor för att 

lösa kontakter med nära och kära i virustider, då fysiska besök har minskat eller varit omöjliga att 

få till.  

För att få en anställning eller praktik inom äldrevården ska utdrag ur belastningsregister göras. Vi 

väntar förhoppningsfullt på att det blir tvingande genom lagstiftning eftersom viljan att införa det i 

Nyköpings kommun inte finns hos majoriteten.  

Det ska även införas någon form av språktest vid anställning. Det svenska språket är viktigt för att 

kunna ge brukaren en trygg och säker omsorg och vård. Även sk SITHs-kort skall bäras av all 

personal, en form av elektroniska ID-kort med foto på. Detta ökar tryggheten för brukaren. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyköping ska bestå av ett rikt kulturutbud där invånarna känner stolthet över staden och dess 

historia. Att värna och berätta om vad som gjort Nyköping till den stad det är idag, ser vi som en 

viktig del av samhällsgemenskapen. Vi är väldigt stolta över vårt vackra och anrika Nyköping som 

borde visas upp på bästa sätt genom att delge människor dess rika, spännande och unika 

historia. Vi vill att en förteckning över kommunens viktigaste kulturella verk aktivt ska 

kommuniceras ut till invånarna. Även att man i större utsträckning använder skyltning av 

historiska platser, kulturhistoriska vandringsstråk etc. Detta är även viktigt vid nybyggnation för 

att lyfta platsens historia. 

Inköp av konst för kommunens räkning ska göras med sparsamhet och vi vill ha en beloppsgräns 

för konst som köps in av en enskild tjänsteman. Konsten man väljer att köpa in bör med fördel 

gynna lokala konstnärer. 2021 kommer kultur- och fritidsnämnden att äska pengar från 

kommunstyrelsen till att utsmycka nybyggnationer. Då summorna är lägre än om man avsatt efter 

% av budget för byggnationen har vi valt att släppa igenom det. Hade man däremot valt att 

investera i mer ”trygghetskonst” hade beslutet från Sverigedemokraterna varit ett annat. Konsten 

och kulturen i vårt samhälle har under att par decennier fokuserat på att vara normbrytande och 

debattskapande, medan harmoni och folklig förankring har fått stå tillbaka. Det är dags att den 

vänsterliberala splittringskulturen och konsten lämnar plats för det som finns på motsatt sida av 

åsiktskorridoren. Vår svenska historia och vår svenska kultur ska ha företräde i utbudet av 

kulturella sammanhang. Lokala aktörer ska få större möjlighet att visa upp sin konst vid 

kommunala upphandlingar. 

Nämnden ska verka för ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg för att bevara 

och uppmuntra traditionella firanden av högtider och gemensamma kulturella aktiviteter t ex 

nationaldagsfirande. Även verka för bevarandet av hantverkskunskaper som annars riskerar att 

försvinna för all framtid. 

SD vill minska bidragen till Studieförbunden. Kommunen betalar årligen ut mer än 1 600 000kr 

till bland annat ABF, Sensus, Bilda m.fl. Målet är att det ideella arbetet ska öka. För att få 



 

 

utbetalningen ska studieförbunden stärka de demokratiska värderingarna och vara inkluderande. 

Bidragen till Ibn Rushd vill vi stoppa helt. Övriga bidrag till studieförbunden behöver ses över. 

Vi vill se ett fokus på arbetet med att skapa ett bredare utbud av fritidssysselsättningar över hela 

kommunen. Information behöver annonseras ut om den ”fritidsbank” som finns idag. Detta för att 

få in mer utrustning och för att få fler som nyttjar utrustningen. I övrigt vill vi se att det införs 

hårdare krav för att få ta del av de föreningsbidrag som finns att söka. Det ska finnas med utdrag 

ur belastningsregister för de som arbetar med barn och ungdomar, man ska ha ett aktivt arbete 

emot användandet av droger/dopning och självklart ska det vara en inkluderande verksamhet 

som vilar på demokratisk grund. Föreningsbidrag och regelverket kring dessa anser vi behöver 

omarbetas. Föreningsbidrag ska inte ges till föreningar som agerar exkluderande och motverkar 

integration. Personalbrist på den verksamhet som granskar föreningsbidrag får aldrig tillåtas vara 

orsak till att bidrag betalas ut på felaktiga grunder. Utbetalning av skattemedel till föreningar och 

studieförbund behöver en rejäl genomlysning och vi är positiva till moderaternas motion om att 

det görs. 

 

Bevara och använd de hembygdsgårdar som finns i Nyköping är ett arbete vi vill ska prioriteras. 

Eldsjälar och ideellt arbete i all ära, men det behövs riktade insatser och ekonomiskt stöd för att 

denna skatt ska finnas kvar i brukbart skick. Den äldre generationen i samhället bär på så mycket 

kunskap som vi måste bli bättre på att ta till vara. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras och skapar hemkänsla och trygghet 

för kommunens invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen. 

Sverigedemokraterna vill undvika kraftig förtätning av befintliga stadskärnor. Vi vill ha kvar parker 

och grönområden. Vi vill se traditionella, familjevänliga och trygga samhällsmiljöer. 

En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation för att öka kontaktytorna 

mellan olika inkomstgrupper och göra integrationen naturlig och enkel. 

Kommunen bär ett särskilt ansvar för resurssvaga grupper och även för ungdomar och studerande 

som behöver en bostad för att ta klivet ut i vuxenvärlden. Att tvingas bo kvar hemma för att det inte 

finns lägenheter till ett överkomligt pris hämmar utvecklingen för hela samhället.  

Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktig för oss. Kommunen ska kunna ge 

medborgare i alla delar av kommunen godtagbar nivå av samhällsservice. Vägar måste ha en god 

kvalitet över hela året.  

Samhällets utformning och infrastruktur samt fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa 

har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Stadsplanering och arkitektur 

måste vara anpassade efter människors behov av social samvaro, närhet till naturen och 

möjlighet till återhämtning och inspiration. Vid alla former av stadsplanering och uppförande av 

offentlig konst ska medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara central. Nyköping har 

historiens vingslag över sig och att bevara och lyfta fram den ser vi som ett viktigt uppdrag vid 

utformning av nya stadsdelar och nybyggnation. Harmoni mellan ny och gammal bebyggelse 

anser vi är viktigt. Att kommunen behöver en stadsarkitekt håller vi med KD om. 

Nyköpings kommun har länge profilerat sig som en pendlarkommun. Pendlingen medför att 

antalet parkeringsplatser för den gruppen behöver öka. SD efterfrågar därför utökat antal 24-

timmars och flerdygnsparkeringar vid dessa pendlingspunkter. För att inte behöva ta av 

grönområden bör det byggas parkeringshus i flera plan. Att införa P-skiva gynnar centrumhandeln 

och bidrar till en levande stadskärna.  

IT-infrastrukturen ska vara god i alla delar av kommunen. Utsatta områden och byggnader 

behöver kameraövervakas för att hjälpa till att förebygga våld och skadegörelse. 

Kommunen ska fortsätta arbeta förebyggande och aktivt för att säkerställa viktiga funktioner som 



 

 

VA-system och dricksvatten. Uppgradera säkerheten kring dricksvattenförsörjning och ha en 

beredskap för eventuella angrepp. 

 

  



 

  



 

 

  



 

 


