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1 Inledning 

Detta är Sverigedemokraternas budget för 2016. Den sammanfattar på ett överskådligt sätt 

våra prioriteringar för hur Nyköping ska kunna bli en bättre och mer välskött kommun. 

Budgetdokumentet omfattar först en vision som beskriver hur vi anser att Nyköpings 

kommun ska skötas och vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Vidare följer en 

rad områden där vi anger hur politiken i kommunen ska bedrivas samt vad vi vill att 

respektive nämnd och kommunstyrelse ska fokusera på.  

Våra budgetramar och investeringsbudget för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår 

från majoritetens budgetramar. Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och förslag 

under rubrikerna prioriteringar och besparingar.  

 

För Sverigedemokraterna Nyköping 

 

 

 

 

________________________________ 

Per Andersson, gruppledare 
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2 Vision 

Nyköping den kustnära staden med en rik historia. Både i och runt Nyköping finns många 

kulturskatter som går att betrakta och dessa måste för evigt bevaras för framtida 

generationer.  

Då kommunen växer behövs fler boenden och arbetstillfällen. Sverigedemokraternas 

Nyköping arbetar aktivt med dessa frågor och är fortsatt en attraktiv kommun att bo och 

verka i även i framtiden. Vårt Nyköping är en kommun för alla som vill ge sina barn en 

trygg uppväxt, för alla som vill ge sina barn en utvecklande skolgång, för alla som genom 

högre studier vill nå sin fulla potential, för alla som genom arbete vill bidra till vår 

gemensamma välfärd, för alla som vill åldras med värdighet, för alla som vill vara en del av 

vår Nyköpings anda. Nyköping kommer att bli en stolt svensk stad där innevånarna känner 

sig trygga genom hela livet. 

Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga 

samhällen brukar oftast präglas av sociala klyftor och olika former av segregation.  

Tyvärr något som allt mer kommit att prägla vår stad. 

Sverigedemokraternas Nyköping arbetar aktivt för att kommunen ska vara trygg för alla och 

arbeta förebyggande mot mobbing, våld, kriminalitet och missbruk. 

Kommunen består i många mindre orter med både smultronställen och arbetsplatser. 

Dessa orter måste underhållas för att överleva den oroväckande urbaniseringen. 

För att öka inflyttningen till de mindre orterna och fortsatt ha en levande landsbygd krävs 

det att de styrande politikerna ser potentialen i dessa områden. Landsbygdsskolorna är en 

viktig attraktionskraft för att barnfamiljer ska vilja flytta ut på landet. 

Sverigedemokraterna ser ett Nyköping som stödjer de lokala aktörerna genom viktade 

upphandlingar med dessa i första hand. Detta ger en ökad omsättning och fler arbetstillfällen 

på lokal nivå. 

Vi vill behålla äldreboenden på landsbygden då många äldre har sina rötter och vänner i 

bygden. Detta ökar upp möjligheten till spontana besök och en tryggare tillvaro. 

Vi vill öka möjligheten till parboende på äldreboenden. Detta är också ett steg för en 

tryggare och mänskligare miljö även på ålderns höst. 

I vårt Nyköping finns det en fungerande kollektivtrafik även på landsbygden. 

De omvända skolskjutsarna ger en effektivare integration av invandrare och bidrar 

tillsammans med en rättvisare elevpeng till bevarandet av landsortsskolorna. 
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3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018 

Nyköping står inför allvarliga utmaningar, för att få kommunen på rätt väg har vi identifierat 

dessa områden utan rangordning som vi vill lägga fokus på för att Nyköping ska bli en 

framgångskommun.  

Fokusområden: 

 Miljö 

 Äldre- och handikappomsorg 

 Invandring 

 Bostäder 

 Skola och utbildning 

 Gemenskap 

 Jobb 

 Trygghet 

 Vård och omsorg 

 Kultur och fritid 

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns i vårt 

valmanifest för 2014 – 2018 som finns på vår lokala hemsida.     http://nykoping.sd.se 

Ambitionen är att valmanifestet ska vara vägledande genom hela vårt budgetarbete under 

hela mandatperioden. Men vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och 

nya behov som behöver prioriteras. Verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden 

och företag kommer också vara något som påverkar vårt politiska arbete.  

  

http://nykoping.sd.se/
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4 Prioriteringar 

 Arbeta bort delade turer 

Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerat är det ur ett jämställdhetsperspektiv 

en viktig satsning och prioritering. 

Delade turer gör att familjeliv och privatliv blir lidande samt att chansen till 

återhämtning hackas upp. Inte heller ersätts den anställde för långa "håltimmar". 

Sverigedemokraterna vill att det ska vara upp till den anställda om den vill inkludera 

”delad tur” i sitt arbetspass eller ej. 

 

För att göra satsningen på att arbeta bort delade turer omfördelar vi pengar från 

Kommunstyrelsen till Vård- och omsorgsnämnden för att markera vår 

viljeinriktning. 

 

 Stärk arbetet mot missbruk 

Missbruket i Nyköping är väl utbrett och orsakar samhället stora kostnader. 

Individen skadas både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Sverigedemokraterna vill 

att nämnden stärker sitt arbete mot missbruket genom samverkan mellan polis, 

socialtjänst och civilsamhälle för att upptäcka individer som ligger i riskzonen för 

missbruk. 

 

För att göra satsningen på att stärka arbetet mot missbruk omfördelar vi pengar från 

Kommunstyrelsen, Bygg- och tekniknämnden samt Kultur- och fritidsnämnden till 

Socialnämnden för att markera vår viljeinriktning. 
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5 Besparingar 

 Effektivare upphandlingar 

Genom att effektivisera upphandlingar och ha bättre koll på avtal kan 7,1 miljoner 

kronor omfördelas till våra prioriterade satsningar för 2016. 

 

 Effektivisering av Bygg- och tekniknämnden. 

Sverigedemokraterna väljer att avsätta 0,8 miljoner mindre än majoriteten till 

nämnden. Denna effektivisering motsvarar mindre än 1 % av nämndens totala 

budget. 

 

 Minska stödet till Kultur-och fritidsnämnden. 

Sverigedemokraterna vill underlätta polisens arbete mot det skadegörande klottret. 

Genom att kommunen erbjuder en ”laglig vägg” försvåras polisens arbete då den 

ertappade hävdar att hon är på väg till eller från den av kommunen anordnade 

väggen. Denna vägg kostar 60 000 kr årligen i underhåll. 

 

Genom att nämnden blir restriktivare med beviljande av bidrag till föreningar som ej 

klarar av sin hyreskostnad samt kräver tillfredställande redovisning på hur tidigare 

års erhållna bidrag har nyttjats innan något nytt bidrag beviljas, samt att minst 50 % 

av inköp av konst till kommunen ska vara lokalt producerad uppskattar vi en 

besparing på 140 000 kr. 
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6 Miljönämnden 

Sverigedemokraterna bygger sitt miljöarbete på att vår jord är ett arv från våra 

föräldrar och ett lån från våra barn. För minsta påverkan av miljön i negativ riktning 

vill vi att kommunen arbetar med så många lokala aktörer som möjligt som har god 

kunskap kring miljöarbete. 

 

Kommunen ska arbeta fortlöpande med energibesparande åtgärder inom bland annat 

uppvärmning och förbrukningen av fossila bränslen ska fasas ut i lagom takt. 

 

I kommunen har vi flera sjöar där vattnet från dessa används som dricksvatten. Inom 

detta område behöver kommunen också vara i framkant i sitt tänk och arbeta 

förebyggande för att dessa sjöar fortsatt ska tjänstgöra som dricksvatten även för 

kommande generationer. 

 

Vid inköp av varor och tjänster till kommunens egna verksamheter exempelvis skola 

och äldrevård bör inköp ske inom närområdet i största möjliga mån. 

 

När nybyggnation och renovering av fastigheter eller lokaler sker ska miljötänket 

spegla materialval och arbetssätt. 

 

Hela kommunen ska ha goda förutsättningar till enkla och effektiva 

återvinningscentraler. 
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7 Bygg- och tekniknämnden 

När man tänker på bygg och teknik bör det vara något som ger en positiv återklang 

hos kommunens medborgare. Många gånger när man pratar med medborgare är de 

frustrerade över krångliga beslutsvägar och ett mantra av olika regelverk. 

Kommunen bör arbeta på att göra regelverken mer lättförståeliga för gemene man. 

Då Nyköping växer i både befolkning och med byggnation samt har för avsikt att 

fortsätta göra det framåt vore det på sin plats att beslutstider och byråkrati lättas upp. 

Sverigedemokraterna ser en brist i planeringen av utbyggnaden vid bland annat 

västra viadukten. Vi tror att kommunen på sikt kommer att bli tvungna att tänka om 

och öppna upp för dubbla körfält i båda riktningarna. Att försöka sig på att bygga in 

trängseleffekter i trafiken in till och ut ur staden leder till trafikköer och ökad 

frustration bland både kommunens medborgare, näringsidkare och turister som 

kommer med bil, lastbil och buss in till centrala delar av Nyköping.    

Att från början bygga ut och bygga om i småskaliga projekt har vi sett vid tidigare 

tillfällen inte alltid fungerar och i slutändan blir dyrare eftersom man måste bygga 

om igen. Vi tänker bland annat på cirkulationsplatsen vid västra utfarten mot E4:an. 

Vi ser även att kommunen gör reklam för sig som en pendlarkommun med goda tåg, 

buss och flygförbindelser. Majoriteten måste förstå att alla de som pendlar inte bor i 

de centrala delarna av staden utan många tvingas ta bilen till pendlingspunkter för att 

sedan fortsätta med tåg, buss eller flyg. Dessa människor behöver då ställa bilen över 

dagen eller längre, därför efterfrågar vi fler parkeringsplatser med möjlighet till 

längre tids parkering. Främst dygnsparkering vid pendlarpunkter och längre tids 

parkering inne i och runt stadskärnan. 

Sverigedemokraterna vill ställa om P-automaterna till att ge fri parkering de första 

30 minuterna för att sedan gå in på P-taxan från och med den 31:a minuten. Vi vill 

även öka längden på korttidsparkering från dagens 2 timmar till 4 timmar i de 

centrala delarna av staden. Vi vill inte helt slopa parkeringsavgifterna i centrum. 

Att göra detta skulle ge kommunen ytterligare ett underskott på ca 5 miljoner kronor. 

 

Sverigedemokraterna tycker att kommunens invånare ska oavsett vart man valt att 

bosätta sig ha goda förutsättningar till återvinning. Kommunen ska fortsatt arbeta 

förebyggande och aktivt för att säkerställa ett säkert och driftfunktionellt VA-

system, säkerställa säkerheten i och runt våra vattentäkter för att klara av en 

eventuell krissituation. Vidare ska kommunen bygga ut och säkerställa driften på 

reningsverket vid Brandholmen. Beräkningar angående en ökad befolkning måste tas 

med i kostnadsramar och sedan verkställas. 

 

Sverigedemokraterna väljer att omfördela 0,8 miljoner av BTN:s medel till 

Socialnämnden. Vilket motsvarar en effektivisering på mindre än 1 % av 

majoritetens anslag till nämnden. 
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8 Socialnämnden 

Att hamna i utanförskap och många gånger i missbruk händer i större och större 

utsträckning i samhället i stort så även i Nyköping. Kommunen måste arbeta aktivt 

tillsammans med bland annat polisen och frivilligorganisationer på ett förebyggande 

sätt och redan i tidigare åldrar. Vi måste ge bättre förutsättningar för barn och 

ungdomar att orka stå emot droger och kriminalitet genom tidiga insatser. Nyköping 

har ett stort utbrett narkotikamissbruk. Detta måste hela tiden motarbetas. 

Kommunen har ett ansvar gentemot medborgarna att se till att missbruket minskar.  

De som befinner sig i missbruk måste få den hjälp som krävs för att på bästa möjliga 

sätt ta sig ur missbruket. 

Övernattningsmöjligheter för bostadslösa behöver ses över och kanske 

omorganiseras. Kommunen behöver öka samverkan mellan polis, socialtjänst och 

civilsamhälle för att upptäcka individer som ligger i riskzonen för drogmissbruk. 

Missbruk kan även vara spelberoende och även där har kommunen en uppgift att 

arbeta med och eventuellt kartlägga personer som befinner sig i detta missbruk. 

 

Socialnämnden behöver se över sin verksamhet och öka upp samarbetet med 

arbetsförmedlingen. Många gånger kan man bryta ett bidragsberoende genom hjälp 

in i arbetslivet på olika sätt. Alldeles för många Nyköpingsbor upplever en 

ekonomisk otrygghet till följd av arbetslöshet och bidragsberoende.  

Oerhört viktigt för tryggheten är att kunna leva med vetskapen att inte någon tar 

lagen i egna händer. Kriminella grupperingar skapar oro. Vi har kontaktats av 

företagare som blivit utpressade, utsatts för skadegörelse samt hotats till tystnad.   

Samarbete i kampen mot de yrkeskriminella måste prioriteras högt av alla 

medborgare.  

 

Sverigedemokraterna avsätter 2,1 miljoner mer än majoritetens 196,3 till nämnden. 
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9 Vård- och omsorgsnämnden 

Inom äldreomsorgen och hemtjänsten vill Sverigedemokraterna att kommunen 

arbetar med att fasa bort delade turer för de anställda. 

Vi ser vinster i detta både ekonomiskt och ur arbetsmiljösynpunkt. Flera inom 

äldreomsorgen bor en bit ifrån sin arbetsplats och får dessa dagar uppdelade med en 

ofrivillig obetald långrast mitt på dagen. Det blir ett val mellan att åka hem några 

timmar eller sitta av sin ”fritid” i anslutning till sin arbetsplats. 

Genom att ge möjlighet till att arbeta ett helt pass istället för två halva så frigörs tid 

till personalen att ge mer ”kvalitetstid” åt brukarna som idag prioriteras bort. 

På kort sikt kan detta vara en kostnad. På något längre sikt tror vi på en besparing 

genom att bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen vilket ger lägre sjukfrånvaro 

och en tryggare och mer stimulerande vardag för brukarna. 

 

Vi vill även att kommunen fortsätter sitt arbete med att så kallade ”par boenden” ska 

kunna erbjudas på äldreboenden som i dag. Detta erbjuds bland annat på Myntan. 

Vissa äldre har levt ihop under större delen av sitt liv, att då på ålderdomen tvingas 

till att bli separerad från sin andra hälft är inte förenligt med den sociala standard en 

svensk kommun ska kunna erbjuda sina medborgare. 

 

Kommunen bör även arbeta aktivt med att ge möjligheten till att bo kvar i hemmet 

om så önskas. Detta är även det en stor trygghet för den enskilde att få bo kvar på 

platsen man bott i och där man har sina vänner vilket minskar risken för isolering. 

 

Kommunen ska skyndsamt ordna fram möjligheter för tillagning av mat till 

hemmaboende brukare på plats eller i deras absoluta närhet. 

 

Sverigedemokraterna vill: 

 

» Ge ökade resurser till hemtjänsten för att minska fokus på tidspress vilket 

möjliggör att brukare i större omfattning får en mer stimulerande och värdig insats. 

 

» Att näringsrik och god kost ska erbjudas samt i största möjliga mån tillagas på 

plats hos eller i den absoluta närheten till brukaren. 

 

» Att kommunen tillsammans med ansvariga arbetar fram ett möjliggörande av 

avskaffandet av delade turer, för de som så önskar. 

 

» Att kommunen erbjuder ”par boenden” på kommunens äldreboenden. 

 

Sverigedemokraterna avsätter därför 6 miljoner mer än majoritetens 871,9 till 

nämnden. 
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10 Kultur- och fritidsnämnden 

Nyköpings historia är lång och intressant ur många perspektiv, att våra historiska 

skatter från förr blir bevarade åt kommande generationer ser Sverigedemokraterna 

som viktigt då vi värnar om historien. 

Vi har en tid framför oss med arbete inför jubileumsåret 2017 då Nyköping åter ska 

bjuda upp till gästabud, dock mindre blodigt än 1317. Om gästabudsåret 2017 ska ge 

några extra intäkter till kommunen genom en ökad tillströmning av turister så är det 

hög tid att marknadsföra detta redan nu. Vilket också påbörjats. 

Sverigedemokraterna är medvetna om att detta givetvis kommer att kosta extra. 

 

Prioriteringar bör ske för den yngre generationen där den lokala historien lyfts fram 

på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vår svenska historia och kultur ska ha företräde i 

utbudet av kulturella sammanhang samt att lokala aktörer får större möjlighet att visa 

upp sin konst vid kommunala upphandlingar. 

 

Kommunen bör tillhandahålla goda förutsättningar för ungdomar och andra 

intresserade för olika fritidsprojekt både på landsbygden och i tätorten. 

Att satsa på olika projekt där friluftsliv finns med ser vi med fördel på, då detta i 

längden ger en ökad förståelse för naturen och ofta ett sundare liv för medborgarna. 

 

 

Sverigedemokraterna väljer att omfördela 0,2 miljoner av KFN:s medel till 

Socialnämnden. 

 

 

» Graffitiväggen vid hamnområdet ska bort.  -60, 000 kr i underhållskostnader / år. 

 

» Nämnden ska vara restriktivare med beviljande av bidrag till föreningar som ej 

klarar av sina hyreskostnader. 

 

» Nämnden ska inte bevilja ytterligare bidrag till föreningar som inte redovisat hur 

tidigare erhållna bidrag används. 

 

» Vid inköp av konst till kommunen ska minst 50 % komma från lokala aktörer. 
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11 Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 

Utbildningarna för vuxna och gymnasieungdomar ska vara attraherande, 

kunskapsgivande och effektiva. Samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning, 

arbetsmarknad och högskola måste stärkas för att säkra framtidens 

kompetensförsörjning. Även samarbetet mellan kommunala och privata aktörer 

behöver stärkas. Detta kommer att gynna alla parter samt nationen. Vi ser en framtid 

med fortsatt kommunala och privata gymnasieskolor i Nyköping. Kommunen ska 

inte ge sitt godkännande till friskolor som har en segregerande effekt. 

Feriepraktiken för ungdomar är en lyckad satsning. 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, även befintliga företag vågar satsa och 

växa. Kommunen ska underlätta för lokala aktörer genom att förändra 

upphandlingarnas prioriteringar, till exempel prioritera ned priset och prioritera upp 

sådant som ger lokala aktörer en större chans att vinna upphandlingen. Då Nyköping 

valt att satsa på ”Bo i Nyköping” i Stockholms tunnelbana är det av yttersta vikt att 

arbetspendlingen fungerar så de nyinflyttade stannar kvar. Ett sätt att stärka upp 

arbetspendlingen är att ordna fram fler alternativ exempelvis med hållplats på 

Katrineholmsvägen för Flygbussarna. 

Nyköpings befolkning växer. Med en ökande befolkning ställs krav på tillgång på 

bostäder, omsorg och arbete. Vikten av att motarbeta segregation och utanförskap är 

påtaglig. Det svenska språket är en viktig nyckel till att bryta detta. Kan vi förmå 

invandrare att snabbare lära sig svenska och komma in i utbildning och arbete ökar 

chanserna att de också blir en del av majoritetssamhället. Decennier av misslyckad 

integrationspolitik har skapat parallellsamhällen i Nyköping.  Detta beror främst på 

att en allt för stor invandring skett till alldeles för få bostadsområden. Samt att övriga 

partier lämnat en tidigare fungerande assimilerings politik. 

 

  



 

15 

12 Barn- och ungdomsnämnden 

Inom barnomsorg och skola anser Sverigedemokraterna att det behövs fler vuxna i 

närheten av våra barn och ungdomar. Mindre barngrupper och mindre klasser i de 

yngre åldrarna. Redan i förskoleåldern tillbringar våra barn allt mer tid utanför 

hemmet. Denna tid måste domineras av trygghet, uppmärksamhet och utveckling!  

Vi vill att Nyköpings kommun arbetar aktivt för att förebygga och motverka all sorts 

mobbing och utanförskap. Sverigedemokraterna vill se ökade insatser för att 

förebygga alla former av våld, med särskilt fokus på sexualiserat våld och 

hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner 

som samtliga anställda ska ha god kunskap om. Kommunen bör införa självförsvar 

som en del av idrottslektionerna i samarbete med lokala budoföreningar. Kommunen 

bör även erbjuda självförsvar till anställda som anser sig ha behov av det genom att 

godkänna detta som friskvård. Kommunen ska även satsa på stöd- och 

jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av 

hjälp. 

Vi ser med fördel på att införa kameraövervakning i och runt våra skolor. Detta för 

att stävja och förebygga våld, kriminalitet och mobbing. Tyvärr är det många barn 

och ungdomar som lever under svåra förhållanden. Det kan vara arbetslösa föräldrar, 

missbruk, svårt att hänga med i skolan eller mobbing. Genom olika projekt, riktade 

till barn, ungdomar och föräldrar ska missbruk och ungdomsbrottslighet förebyggas. 

Genom att ge barn och unga möjlighet att tillbringa några veckor under sommaren 

på kollo kan deras tillvaro förändras mycket. Minnen och vänner för livet som kan 

uppstå redan efter ett par veckor. Detta kan vara den lilla livsglöd som livar upp och 

ger barnet eller den unge orken att klara skolan och tillvaron.   

Att satsa på barn i tidig ålder ger inte bara en ekonomisk vinst för samhället utan 

även en vinst i vuxen ålder för den unge. Många med koncentrationssvårigheter får 

tyvärr inte tidiga insatser vilket ibland leder till ”egen medicinering” i form av 

droger. Detta kan leda till en kriminell bana som senare kan komma att bli en 

placering på HVB-hem eller institution. Rent ekonomiskt har detta en förödande 

effekt på både kommuner och stat, då dessa placeringar är dyra. För många kan det 

givetvis vara en nystart och en tryggare uppväxt än exempelvis i ett hem där det inte 

råder stillhet och trygghet. 

Sverigedemokraterna vill se ett alternativ till majoritetens skola som fokuseras på 

centrala storskaliga skolor vilket bidrar till urbanisering. Vi vill vända på dagens 

skolskjutsar så dessa tar med sig barn och ungdomar till landsorten och på så sätt 

ökar vi upp elevantalet på landsortsskolorna istället för att låta de stå och förfalla. 

Det finns många sociala vinster med detta system. Bland annat ger det en naturlig 

och effektivare väg in i det svenska språket och vårt samhälle för invandrarbarn och 

ungdomar. Vi vill poängtera att denna omvända skolskjuts ska vända sig till samtliga 



Sver igedemokraterna  Nyköping        Budget  2016 

16 

barn och ungdomar i centralorten. Detta kan även attrahera till att vi får fler nya 

invånare på landsbygden vilket bidrar till att bryta urbaniseringen! 

 

Sverigedemokraterna vill: 

» öka antalet vuxna och trygga personers närvaro i och utanför skolorna. 

» att skolorna ges resurser att tillsätta flera kuratorer, skolsköterskor och 

fritidspersonal. 

» att varje skola ska ha en uppdaterad och väl genomarbetad åtgärdsplan ifall någon 

blir utsatt för våld, trakasserier eller andra kränkningar. 

» att all personal i och runt skola, barn eller ungdom ska ha god kännedom om denna 

åtgärdsplan. 

» att kommunen verkar för att införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande 

på skolorna redan i tidig ålder.  

» att förutsättningar ges till lärare att vara just lärare med undervisning i fokus. 

» att Nyköpings kommun framhäver vikten av katederundervisning. 

 

13 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt för att göra vår landsbygd attraktivare att flytta 

till och leva i genom att fortsatt stödja utbyggnaden av bredband.  

Inventering av kommunens fastigheter ska fortsatt ske. De fastigheter som inte 

används ska säljas av eller omvandlas till att bidra på ett ekonomiskt sätt.  

Framväxten av våldsbejakande ideologier har på ett allvarligt sätt hotat enskilda 

individers och politiska partiers fri- och rättigheter. Därför vill Sverigedemokraterna 

att kommunen arbetar fram en handlingsplan mot extremism med fokus på att 

motverka våldsbejakande och antidemokratiska ideologiers framväxt i kommunen.  

Vårt Nyköping ligger strategiskt bra till i regionen med både havskust, flygfält och 

goda kommunikationer till större städer. Detta ökar risken för att 

extremistgrupperingar bosätter sig här för att ha Nyköping som utgångspunkt. 

Kommunen bör således arbeta förbyggande med olika handlingsplaner.  

Vi vill att räddningstjänsten får ökade resurser för att i större utsträckning arbeta 

förebyggande mot terrorhot och större olyckor. Exempelvis har vi en hårt trafikerad 

E4:a som skär genom staden där många bussar åker dagligen. Varje år i Sverige 

inträffar någon större olycka med bussar inblandade. Vi vill att Nyköping 

säkerställer det förebyggande arbetet på ett betryggande sätt för alla invånare. 

 

Sverigedemokraterna väljer att omfördela 7,1 miljoner av KS medel varav 6 

miljoner går till Vård- och omsorgsnämnden och resterande 1,1 miljoner till 

Socialnämnden. 

Genom effektivare upphandlingar uppskattar vi detta till att vara en rimlig nivå. 
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14 Bilaga SD:s budget 2016 

SVERIGEDEMOKRATERNAS BUDGET 2016

S, MP och V:s S, MP och V:s SD:s

Nämnd/styrelse budget 2015 budget 2016 budget 2016

Näringslivet

Personalvårdsarbete

KF/Rev./Valnämnd/Servicenämnd 8,1 8,1 8,1

Överförmyndarnämnd 4,3 4,6 4,6

KS 322,5 352,7 345,6

BUN 917,2 951,2 951,2

UAIN 247,1 251,2 251,2

KFN 87 97,2 97

VON 847,3 871,9 877,9

SON 183,3 196,3 198,4

BTN 75,4 86,8 86

MIN 9,2 10,9 10,9

Summa verksamheter 2701,4 2830,9 2830,9

Finansering 2734,4 2866,8 2866,8

Överskott 33 35,9 35,9
 

 


