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1 Inledning 

Detta är Sverigedemokraternas budget för 2017. Den sammanfattar på ett överskådligt sätt 

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

Budget dokumentet 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 Frostbygd, gruppledare 
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2 Vision 

Sverigedemokraternas vision för Nyköpings kommun är att alla medborgare ska vara och 

känna sig trygga vart man än bor eller vistas i kommunen. En grundförutsättning för detta är 

att människor upplever rättvisa och gemenskap. 

För att komma tillrätta med dagens samhällsutveckling kräver Sverigedemokraterna att 

ansvariga tar i med krafttag mot det ökande våldet och aktivt arbetar förebyggande mot 

mobbning, våld, kriminalitet och missbruk. Vidare ska ansvariga agera skarpt tillsammans 

med polismyndigheten för att få ett slut på oroligheter så som exempelvis bilbränder. 

Staden Nyköping och hela kommunen har en rik historia med mängder av olika 

kulturskatter. Dessa måste bevaras för framtidens generationer. Vi vill inför och under 

jubileumsåret 2017, att dessa skatter lyfts fram och får spegla stora delar av staden och 

kommunen genom olika arrangemang på både gator och torg. Genom att spegla historiska 

händelser kan människor få en större förståelse, kunskap och nyfikenhet på närområdet man 

bor och vistas i. Detta skapar bättre förutsättningar även för våra nya invånare att komma in 

i det svenska samhället. Ökad kunskap leder till bättre förståelse. 

Vår vision inkluderar även tanken om att hela kommunen ska leva och vara fungerande med 

en sammanhållen infrastruktur. En utbyggd och anpassad kollektivtrafik till dagens behov, 

vilken revideras med jämna mellanrum för att anpassas för framtidens behov. Viktiga 

samhällsfunktioner som landsbygdsskolor och äldreboenden ska fortsatt ha möjlighet att 

verka på landsbygden. Små och stora företag behöver ges förutsättningar att verka både i 

tätort såsom landsbygd.  

Sverigedemokraternas Nyköping tar ansvar för vår kust, våra vattendrag och sjöar på ett bra 

och miljövänligt sätt. Ett viktigt arbete är att anpassa reningsverken efter den ökande 

befolkningsmängden. 

Vi vill att samtliga anställda inom kommunens verksamheter känner att de har möjlighet att 

påverka arbetssätt, schemaläggning, semester etc. Friskvård prioriteras högt! 

Inom de kommunala verksamheterna lägger vi fokus på främst härproducerad mat vid 

samtliga upphandlingar. Krav på att djurhållning sker i likhet med svenska djurskyddslagar i 

samband med inköp av köttprodukter som inte är av härproducerad art. Slakt sker på ett 

sådant sätt att djuren inte utsatts för lidande. Kommunen ska inte köpa in eller servera kött 

som är ritual slaktat. 

I Sverigedemokraternas Nyköping tar kommunen ansvar för sina bostadslösa medborgare. 

Vi anser att ett kommunalt härbärge behöver prioriteras. Detta ansvar kan inte skjutas över 

på ideella krafter. 
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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: 

 
Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns i vårt valmanifest för 2014 – 

2018 som finns på vår hemsida.     http://nykoping.sd.se 

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

hela mandatperioden. Vi kommer givetvis även att vara lyhörda gentemot förändringar och 

nya behov som kan uppstå, vilket leder till omprioriteringar. Verksamhetsbesök på bland 

annat skolor, äldreboenden och företag kommer också vara något som påverkar oss i vårt 

politiska arbete. 

Vi kommer fortsätta beskriva verkligheten på det sätt Nyköpingsborna känner igen sig i och 

fånga upp problemen de möter i vardagen. Varje dag agerar vi utifrån att det är 

verklighetens folk, våra väljare som är våra uppdragsgivare.  

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

 Arbeta bort delade turer 

Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerad är det ur ett jämställdhetsperspektiv 

en viktig satsning och prioritering att arbeta bort otyget med delade turer. 

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 6 miljoner från 

Kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 

 Stärk arbetet mot missbruk 

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

Individen skadas både psykiskt, fysiskt och ekonomiskt. Sverigedemokraterna vill  

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

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

riskzonen för missbruk. 

För att göra satsningen på att stärka arbetet mot missbruk omfördelar vi 2,1 miljoner 

från Kommunstyrelsen för att markera vår viljeinriktning. 

 

 Ökad bemanning och utrustning till räddningstjänsten 

Vi vill se en ökad bemanning inom räddningstjänsten under kvällar, nätter och 

helger för att säkerställa att utryckning vid larm med rökdykning kan ske utan någon 

fördröjning. Räddningstjänsten ska centralt i Nyköping ha räddningsutrustning för 

tungbärgning. 

För att göra satsningen omfördelas 1,5 miljoner från Kommunstyrelsen. 

 

 Kostnadsfria trygghetslarm till äldre och funktionshindrade 

Ingen ska behöva välja bort trygghetslarm på grund av sin ekonomi. 

För att göra satsningen omfördelas 1 miljon från Kommunstyrelsen ofördelade. 

  

 Återställning av skolbusskort 

Återställning till 2015 års skolskjutsreglemente för skolbusskort. 

För att göra satsningen omfördelas 200 000 från Kommunstyrelsen och 100 000 från 

Kultur- och fritidsnämnden.  
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5 Besparingar 

 Effektivare upphandlingar 

Genom att effektivisera upphandlingar och ha bättre koll på avtal kan 1,8 miljoner 

kronor omfördelas till våra prioriterade satsningar för 2017. 

 

 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 

redovisat en tillfredställande redovisning på hur tidigare års erhållna bidrag nyttjats, 

samt att minst 75% av inköp av konst till kommunen ska vara producerad av 

konstnär med lokal anknytning uppskattar vi en besparing på 40 000 kr. 

 

 Minska licenskostnader för datorer i offentlig miljö. 

De datorer i som ej kräver Microsoft Windows och Microsoft Office ska istället 

använda öppen mjukvara. 

 

 1 årig paus av ”Bo i Nyköping”-kampanjen. 

Vi väljer att pausa kampanjen ”Bo i Nyköping” för att frigöra resurser till våra 

satsningar samt undersöka om denna kostsamma kampanj verkligen bidrar till 

inflyttning eller ej. Eskilstuna kommun har inte någon kampanj likt denna men växer 

ändå. Uppskattad besparing 3 miljoner. 

 Avveckla medborgarkontor i Brandkärr. 

Inget annat bostadsområde i Nyköping särbehandlas likt Brandkärr. 

Medborgarkontoret har en segregerande effekt då det låser fast de boende i området. 

Det är oftast dessa människor som är i störst behov av att integreras i samhället. 

 Avveckla Ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktige har spelat ut sin roll. Ungdomar kan likt alla medborgare 

lämna in synpunkter och medborgförslag direkt till kommunfullmäktige. 

 Omfördelning av medel från Kommunstyrelsens ofördelade. 

Vi väljer att omfördela 6 000 000 från Kommunstyrelsens ofördelade till Vård- och 

omsorgsnämnden för att satsa på arbetet med att få bort delade turer.   
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6 Miljönämnden 

Miljönämnden är en myndighetsnämnd som arbetar med tillsyn och kontroll inom: 

Miljöskydd, Hälsoskydd, Livsmedelskontroll (inkl. kontroll av animaliska 

biprodukter), försäljning av tobak, folköl, och receptfria läkemedel. 

Nämndens arbete sker främst enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 

 

Idag lever vi människor över våra tillgångar och vår livsstil i Nyköping är tyvärr 

inget undantag. Vi människor försämrar fortlöpande vår miljö genom vårt sätt att 

leva. Förr eller senare tvingas vi ställa om vår livsföring så att den bringas i balans 

med vad vår planet kan klara av. Grunden för allt liv är att de naturliga kretsloppen 

är i balans! 

Eftersom det personliga ansvaret för miljön är oerhört viktigt, bör kommunen 

regelbundet uppmuntra till miljövänligt leverne. Miljöarbetet och varje förändring 

måste utgå ifrån individens ansvar. Ingen förändring är möjlig utan allas 

gemensamma ansträngningar. Kampen för en förbättrad miljö i Nyköping är oerhört 

viktig för oss Sverigedemokrater och vi ser positivt på många av de satsningar som 

kommunen genomfört på miljöområdet. 

 

Sverigedemokraterna vill satsa på ”härproducerade varor”. Vår prioritering lyder att 

en vara ska vara producerad inom Nyköpingskommuns-, Södermanlands-, Sveriges-, 

Europas- och till sist övriga världens verksamheter, i fallande prioriteringsordning. 

Sverigedemokraterna menar att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom 

Nyköping och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare 

transportsträckor. Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar 

stärker en framtid för en blomstrande närproduktion för kommunen. 

 

I kommunen finns sjöar där vattnet från dessa används som dricksvatten och 

dricksvattens reserver. Inom detta område behöver Nyköping tillsammans med våra 

grannkommuner också vara i framkant i arbetet med att dessa sjöar fortsatt ska 

tjänstgöra som dricksvatten även för kommande generationer. 

 

Vi ser mycket positivt på de satsningar majoriteten 

aviserat inom framför allt livsmedelsområdet. 

Sverigedemokraterna vill se fler oanmälda kontroller 

inom nämndens samtliga ansvarsområden. 
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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 befolkningsmängd och i byggnation samt har för avsikt 

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

upp. Sverigedemokraterna såg tidigt en brist i planeringen av utbyggnaden vid västra 

viadukten. Vi är övertygade om att kommunen på sikt blir tvungna att tänka om och 

öppna upp för dubbla körfält i båda riktningarna. Försöket med att bygga in 

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

frustration bland både kommunens medborgare, näringsidkare och turister.  

Med utgångspunkten ”bygga ut” eller ”bygga om” i småskaliga projekt har vi sett 

konsekvensen av vid tidigare tillfällen. I slutändan blir det dyrare eftersom man 

tvingas bygga om igen. Vi tänker bland annat på cirkulationsplatsen vid västra 

utfarten mot E4:an. 

Kommunen gör reklam för sig att fungera som en pendlarkommun med goda tåg, 

buss och flygförbindelser. Det är viktigt att förstå att alla de som pendlar inte bor  i 

de centrala delarna av kommunen utan många tvingas ta bilen till pendlingspunkter 

för att där sedan fortsätta med tåg, buss eller flyg. Dessa människor behöver då ställa 

bilen över arbetsdagen eller längre. SD efterfrågar därför fler parkeringsplatser. 

Främst 24-timmars och flerdygns platser vid pendlarpunkter. Sverigedemokraterna 

vill justera P-taxan i centrum till att ge fri parkering de första 30 minuterna för att 

sedan gå in på nuvarande P-taxa från och med den 31:a minuten. Vi vill även öka 

längden på korttidsparkering från dagens 2 timmar till 3 timmar i de centrala delarna 

av staden. 

 Sverigedemokraterna tycker att kommunens invånare oavsett 

vart man valt att bosätta sig ska ha goda förutsättningar till 

återvinning. Kommunen ska fortsatt arbeta förebyggande och 

aktivt för att säkerställa ett framtida funktionellt VA-system, 

uppgradera säkerheten runt våra dricksvatten för att förebygga 

ett eventuellt terrorangrepp. Kommunen måste bygga ut och 

säkerställa driften på reningsverket vid Brandholmen. 

Beräkningar angående en ökad befolkning måste tas med i kostnadsramar och sedan 

verkställas. 
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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 också i Nyköping. Detta drabbar även familjer med 

barn. I dessa fall måste fokus ligga på barnets trygghet enligt FN:s barnkonvention. 

Nyköping måste arbeta aktivt tillsammans med bland annat polisen och 

frivilligorganisationer på ett förebyggande sätt och redan i tidigare åldrar inom alla 

ansvarsområden. Vi måste ge bättre förutsättningar för barn och ungdomar att orka 

stå emot droger och kriminalitet genom tidiga insatser. Nyköping har i dag ett stort 

och utbrett drogmissbruk. Detta måste hela tiden motarbetas. Kommunen har ett 

ansvar gentemot medborgarna att se till att missbruket minskar. Den som befinner 

sig i missbruk måste få den hjälp som krävs för att på bästa möjliga sätt ta sig ur 

missbruket.      Bostadslösa medborgare måste få övernattnings möjligheter. 

Kommunen behöver öka samverkan mellan polis, socialtjänst och civilsamhälle för 

att upptäcka individer som ligger i riskzonen för drogmissbruk. Missbruk kan även 

vara spelberoende. Även här har kommunen ett ansvar att arbeta med och kartlägga 

personer som befinner sig i detta missbruk.  

Socialnämnden behöver se över sin verksamhet och öka upp samarbetet med 

arbetsförmedlingen. Alldeles för många Nyköpingsbor lever i en ekonomisk 

otrygghet till följd av arbetslöshet och bidragsberoende.  

Många gånger kan man bryta ett bidragsberoende genom hjälp in i arbetslivet på 

olika sätt. Därför stödjer vi OFTA – projektet. 

Sverigedemokraterna vill att fler sommarkollo platser erbjuds de barn och unga som 

lever under svåra förhållanden där de får en möjlighet att lyfta varandras vardag med 

vänskap och gemenskap. Detta kan vara den lilla livsglöd som livar upp och ger 

barnet orken att fortsatt klara skolan och tillvaron. 

Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd för så kallade EU-migranter. 

Sverigedemokraterna ger också nämnden i uppdrag att förbättra kontrollen av och 

stärka sina insatser mot bidragsfusk.  

Vidare vill vi att nämnden i arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande 

barn betonar det svenska samhällets normer och värderingar. Vi vill säkerställa att 

Nyköping ej placerar vuxna tillsammans med barn på våra HVB-hem och menar 

därför att kommunen ålderstestar de som placeras där. 
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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. Många inom 

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

ofrivillig obetald lång rast mitt på dagen. Det blir ofta 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 frigörs tid till 

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

högre personaltäthet främjar bättre arbetsklimat och minskar sjukskrivningar. 

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

genom att bidra till en bättre arbetsmiljö̈ för personalen vilket ger 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 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. Det är även en stor trygghet för den enskilde att få bo kvar på platsen 

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

Kommunen ska ordna fram möjligheter för tillagning av mat till hemmaboende 

brukare på plats eller i deras absoluta närhet. 

 

Sverigedemokraterna vill: 

 

» Fortsätta arbeta för att 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 och 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. 

 

» Att kommunen erbjuder kostnadsfria trygghetslarm till äldre och 

funktionshindrade. 
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10 Kultur- och fritidsnämnden 

Nyköpings historia är lång och intressant ur många perspektiv. Våra historiska 

skatter ska bevaras till kommande generationer. Sverigedemokraterna värnar om 

historien. 

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

bjuda in till gästabud, dock mindre blodigt än 1317. Vi är väldigt stolta över vår 

vackra anrika stad och den borde visas upp på bästa sätt genom att delge människor 

dess historia som är både unik och spännande. 

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 ska tillhandahålla goda förutsättningar för ungdomar och andra 

intresserade i olika föreningar både på landsbygden och i tätorten. 

Ett krav införs där ansökande föreningen i skrift erkänner FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter för att kunna beviljas föreningsbidrag. 

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. 
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11 Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 

Utbildningarna för vuxna och gymnasieungdomar ska vara attraherande, 

kunskapsgivande och effektiva. Ordning och reda ska råda i samtliga 

utbildningslokaler. Svenska ska vara det språk som skrivs och talas med undantag av 

språklektioner. 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 

etablering av friskolor som har en inriktning med segregerande effekt. 

Feriepraktiken har vart 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 då satsa och växa. 

Kommunen ska underlätta för lokala aktörer genom att förändra prioriteringen vid 

upphandlingar. Prioritera upp sådant som stärker lokala aktörers 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 

pendlingsalternativ. Ett exempel är att ordna en busshållplats på Katrineholmsvägen 

för exempelvis 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 den 

viktigaste nyckeln till att bryta detta. Kan vi förmå invandrare att 

snabbare lära sig svenska och komma in i utbildning eller 

arbete så ökar chanserna dramatiskt att de också blir en del av 

majoritetssamhället. Decennier av misslyckad 

integrationspolitik har skapat parallellsamhällen även 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. 

Det är en fråga om anständighet och den enskildes självständighet att det ska gå att 

leva på sin lön. Därför tror vi på att när det är ekonomiskt ansvarsfullt bör skatten 

sänkas för vanligt folk. Vi behöver reformera ”Lagen om anställningsskydd”. 

Unga människor behöver ofta framförallt få in en fot på arbetsmarknaden, medan 

anställningstrygghet och villkor blir viktigare ju äldre man blir. För den som blir 

arbetslös behövs en trygg omställningsförsäkring. I Sverige ska svenska regler gälla 

även för arbetare med medborgarskap inom den Europeiska unionen. Vi vill föra en 

pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på rationalitet och effektivitet utan 

ideologiska skygglappar.  
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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 och uppmärksamhet. 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. Särskilt fokus på sexualiserat- och hedersrelaterat våld. Detta görs 

förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga anställda ska ha god 

kunskap om. Kommunen bör fortsätta att erbjuda självförsvar till anställda som 

anser sig ha behov av det genom att godkänna detta som friskvård.  

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

att stävja och förebygga våld, kriminalitet och mobbing. 

Sverigedemokraterna vill se ett alternativ till majoritetens skola där man fokuserar 

på centrala storskolor vilket bidrar till urbanisering. Vi vill vända på dagens 

skolskjutsar så dessa tar med sig barn och ungdomar från staden till landsorten. 

Detta ökar elevantalet på landsortsskolorna och där med ekonomin. 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 rikta sig till samtliga barn och 

ungdomar i centralorten. Detta kan även leda till att fler ser fördelarna med att bo på 

landsbygden vilket bidrar till att bryta urbaniseringen och snabba på integrationen. 

 

Sverigedemokraterna vill: 

» öka antalet vuxna personers närvaro i förskolor, grundskolor och fritidshem. 

» 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. 

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

åtgärdsplan. 

» att kommunen verkar för att införa omdöme i ordning och 

uppförande på skolorna och detta redan i tidig ålder.  

» att förutsättningar ges till lärare att vara just lärare med 

undervisning i fokus. 

» att Nyköpings kommun framhäver vikten av 

katederundervisning. 
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13 Kommunstyrelsen 

Sverigedemokraterna omfördelar mindre resurser från Kommunstyrelsen för att stärka upp 

anslagen till andra nämnder. Vi ser även ett behov av att kommunstyrelsen prioriterar 

personaltätheten inom räddningstjänsten under kvällar, nätter och helger för att säkerställa 

att utryckning vid larm med rökdykning sker utan någon fördröjning. 

Då befolkningsmängden ökar i kommunen behöver även räddningstjänstens anslag öka och 

följa med i utvecklingen både ur bemanningssynpunkt och att arbetsmaterial är i 

uppgraderad fas. 

Vi har E4:an (Sveriges pulsåder) som skär genom kommunen vilken trafikeras av ett stort 

antal fordon. Antalet el och gasdrivna fordon ökar i antal vilket ställer andra krav på både 

släcknings-, räddningsutrustning och räddningspersonal vid olyckor. 

Sverigedemokraterna anser att även räddningstjänsten i Nyköping centralt ska ha 

räddningsutrustning för tungbärgning. Årligen sker någon större bussolycka i Sverige där 

sådan utrustning behövs. 

Framväxten av våldsbejakande ideologier har på ett allvarligt sätt hotat enskilda individers 

och politiska partiers fri- och rättigheter. Därför ser vi positivt på att kommunen arbetar 

fram en handlingsplan mot extremism som fokuserar på att motverka våldsbejakande och 

antidemokratiska ideologiers framväxt i vår kommun. 

Även terrorhot måste prioriteras ur säkerhetssynpunkt för medborgarna. Alla berörda inom 

dessa områden behöver ha kontinuerlig träning och fullgott arbetsmaterial att arbeta med. 

Fortsatt inventering av kommunens fastigheter ska ske och de som inte används ska säljas 

av, hyras ut eller på annat sätt förändras för att bidra ekonomiskt. I värsta fall överväg 

rivning och sälj marken.  

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt aktivt för att göra vår landsbygd ännu mer attraktiv att 

flytta till. Bland annat genom utbyggnad av bredband. Tillgången till bredband är väsentlig 

för både privatpersoner och företag. 

Sverigedemokraterna väljer att pausa kampanjen ”Bo i Nyköping” för att frigöra resurser till 

våra satsningar samt undersöka om denna kostsamma kampanj verkligen bidrar till 

inflyttning eller ej. Eskilstuna kommun har inte någon kampanj likt denna men växer ändå. 
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14 Bilaga SD:s budget 2017 

Nämnd/styrelse S, MP, V budget 2016 S, MP, V budget 2017 
SD:s budget 
2017 

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

Överförmyndarnämnd 4,6 4,9 4,9 

KS 352,7 390,8 381,5 

BUN 951,2 992,6 992,9 

UAIN 251,2 266 266 

KFN 97,2 105,1 105 

VON 871,9 916,5 923,5 

SON 196,3 195,2 197,3 

BTN 86,8 93,5 93,5 

MIN 10,9 12,4 12,4 

Summa verksamheter 2830,9 2985,1 2985,1 

Finansiering 2866,8 3040,9 3040,9 

Överskott 35,9 55,8 55,8 
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15 Slutord 

Sverigedemokraterna ställer sig negativ till satsningen på ett nytt resecentrum eller projektet 

Ostlänken då vi anser att det kommer för långt ifrån de centrala delarna av staden. 

Genom att lägga ett resecentrum vid Skavsta flygplats kommer den påstådda tidsvinsten på 

runt 20 minuter för resande mellan Nyköping och Stockholm i realiteten innebära en 

tidsvinst på endast 10 minuter. Detta då det krävs en anslutningsresa till det planerade 

resecentrum utanför staden. Vi anser att den marginella tidsvinsten inte är så påtaglig att det 

är värt en så hög kostnad detta innebär för kommunen. 

Den marginella tidsvinsten kommer även att påverka enorma naturområden för all framtid. 

Många invånare kommer att bli tvungna att flytta ifrån sina hem. Stora områden av skogs-

odlingsbar mark kommer att stå som död zon där varken odlingar eller skogsbruk kommer 

kunna bedrivas. 

 

Sverigedemokraterna ställer sig negativa till den tilltänkta Svealandsregionen. 

 

Det här är en fråga som är av stor vikt och definitivt förändrar och omdanar vårt samhälle. 

Utöver att makten kommer längre bort från folket så ser Sverigedemokraterna en stor risk 

för sämre kostnadskontroll då den nya regionen blir mer svårstyrd med anledning av dess 

storlek. 

  

Risken för förflyttning och nedläggning av vårdenheter ökar. Det kan vi se med facit av 

andra regionsammanslagningar, bland annat i Skåne län.  

Dessutom har vi en bild av att sammanslagningen saknar folkligt stöd i Södermanland. 

Därför ser vi det som en självklarhet att en så pass viktig förändring föregås av en 

folkomröstning. Alternativt att folket har en möjlighet i de allmänna valen att även ta 

ställning till den här frågan. 


