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Inledning
Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är – PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Vi anser att det i stort finns utrymme att omprioritera medel inom nämnderna, därav gör
Sverigedemokraterna inga stora ändringar i majoritetens budgetförslag.
Det är inte alltid mängden resurser som avgör en framgång eller motgång. Detta kan vi tydligt se i
bl.a. skolan där goda resultat ej är synonymt med mycket resurser. Politikerna måste även se
lärare, föräldrar och samhälle som resurser, inte bara rena utbildningspengar.
Grundläggande för en kommuns välmående och tillväxt är att kommuninvånarna känner trygghet
i att kommunen kan erbjuda en fungerande skola, vård och omsorg samt bostäder och en väl
fungerande infrastruktur.
Politik handlar alltid om prioriteringar. Vi prioriterar för att skapa trygghet genom livets alla skeden!

Vänligen
Lina Boy
Gruppledare SD Strängnäs

Skattesats
Sverigedemokraterna anser att skatten bör förbli oförändrad.

Vision
Vår vision är att varje medborgare i Strängnäs kommun ska känna trygghet på alla plan. Detta
skapas genom att ge medborgarna en lugn och trygg ålderdom, en skola och barnomsorg som
levererar hög kvalitet och ger barn stöd samt arbetar för en god arbetsmiljö för barn och personal.
Att varje arbetsför medborgare får möjlighet till arbete skapar inte bara ett ökat skatteunderlag,
utan ökar även självkänslan hos medborgaren och individen känner en större trygghet i sin
vardag. Ett framgångsrikt samarbete mellan gymnasium, arbetsförmedlingen, socialnämnden och
socialtjänsten, kultur- och fritidsnämnden samt lokala företag och föreningar renderar i många
möjligheter att komma ut i arbetslivet.
Vi tar ansvar för helheten i ekonomin. Genom rätt prioriteringar lägger man grunden till god
ekonomi. Att inte bara se varje nämnd som en enskild verksamhet, utan se helheten i kommunens
alla enheter, skapar långsiktig ekonomisk planering.
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DRIFT:
Kommunstyrelsen
Strängnäs kommun är en, i jämförelse, mycket välfungerande kommun inom de flesta
verksamhetsområden, men tyvärr är bristerna inom hemtjänst, skola och långsiktig plan mycket
stora.
För att citera vår käre partiledare – vårt samhälle går isär. Att särbehandla och ge vissa grupper i
samhället orättvisa fördelar skapar splittring. Vi måste bli bättre på att ta vara på varje individs
potential och kompetens, såväl inom skolan som inom arbetslivet.
Kommunstyrelsen främsta uppgift är att se kommunen som en helhet och beakta konsekvenserna
av beslut ur ett helhetsperspektiv.
Prioriteringar
 Kommunen ska kunna kräva en
motprestation av bidragstagare.
 Strängnäs kommun ska fortsätta vara
en kommun med goda möjligheter för
de små och stora företagen.
 En personalpolitik som svarar upp mot
de anställdas behov och därmed gör
det attraktivt att arbeta och utvecklas i
vår kommun.
 En minskad sjukfrånvaro och genom
att vara observant på tidiga signaler
förhindra långtidsfrånvaro.
 Satsningar för att förebygga alla
former av våld, även sexuella eller
hedersrelaterade. Alla nämnder ska
arbeta med trygghetsperspektiv, likt de
arbetar med barnperspektiven.
 Tryggheten i våra utemiljöer ska
stärkas, bl.a. genom ökad
kameraövervakning på utsatta ställen
och ökad belysning på platser med
bristfälligt ljus. Verka för ökad polisiär
närvaro. Alla kommuninvånare ska
vara trygga oavsett tid på dygnet.
 Effektiviserad kollektivtrafik. Mindre
bussar, fler avgångar.

Besparingar
Stopp för etnisk kvotering och så kallad
positiv särbehandling.
Kommunen ska, tills dess att en mer
ansvarsfull invandringspolitik inrättats
på nationell nivå, motsätta sig avtal
om mottagande av flykting och
bestrida tvångsplaceringar från
Migrationsverket.
Avveckla stödet till föreningar vars
verksamhet helt eller delvis syftar till att
exkludera och segregera samhället.
Ledstjärnan är att föreningar som
tydligt gynnar tryggheten och
samhällsgemenskapen ska prioriteras.
Kommunal information och service bör
i regel endast ges på svenska och
engelska, med undantag för
turistinformation.
Restriktiva regler ska gälla för
anlitande av tolkar.
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Socialnämnden
På kommunstyrelsens möten har vi fått presenterat för oss att de områden där verksamheterna
blöder mest ekonomiska resurser, i förhållande till andra likvärdiga kommuner, är hemtjänsten,
LSS och lokaler. Två av dessa tre ryms inom Socialnämndens verksamhetsområden.
Personalen i hemtjänsten spenderar idag väldigt mycket tid i sina bilar istället för hos brukarna.
Detta är inte hemtjänstpersonalens fel utan systemets. Vi har för få trygghetsboenden där de äldre
kan bo och umgås, och där bl.a. hemtjänstpersonal kan utgå ifrån för att minska körtiden.
En stor utgiftspost inom hemtjänsten är kostnader till följd av sjukskrivningar. Att öka
grundbemanningen skulle göra att verksamheten inte skulle bli lika känslig för sjukskrivningar och
därmed skulle kostnader för vikarier minska och en ökad trygghet bland såväl personal som
brukare skulle uppnås.
En värdig och human äldrevård är det minsta våra pensionärer ska kunna kräva efter ett långt
yrkesliv.
Prioriteringar
 Ha tre semesterperioder på
sommaren för att skapa bättre
trygghet och minska sjukskrivningarna.
 Antalet olika personal som besöker
äldre ska hållas till ett minimum.
 Se över föreningsbidragen och
prioritera äldre.
 Ställa krav på att de inköpta
verksamheterna för ensamkommande
effektiviseras.
 En höjd grundbemanning inom
hemtjänst och särskilt boende samt
avskaffande av delade turer.

Besparingar
Se över dagverksamheten inom
äldreomsorgen då denna kostar i
Strängnäs kommun 844 kr att jämföra
med Katrineholm där den kostar 467
kr.
Se över föreningsbidragen och
prioritera äldre.
Kommunen ska ålderstesta alla
ensamkommande för att säkerställa
att rätt resurser på rätt nivå sätts in.
Omfördela pengar från sjuklöner till
ökad grundbemanning inom bl.a.
hemtjänsten.
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Barn- och utbildningsnämnden
Året som gått har varit mycket omtumlande för såväl BUN som våra barn, föräldrar och personal.
Många upprörda känslor och hårda ord har präglat arbetet under året. Detta är såklart aldrig
gynnsamt för en verksamhet, men nog så viktig för demokratin. Alla beslut som fattas ska ha
invånarnyttan i fokus och därmed ska alla invånare få synas i debatten.
Vi skulle nästan kunna skriva en hel bok med argument, frågor och tankar kring hur vi ser på
skolstrukturen och varför resultaten fortsätter sjunka, men det finns inte utrymme för det här.
Därmed kan vi bara vara tydlig med att vi motsätter oss nedläggning av såväl landsbygdsskolorna
som högstadiet i Stallarholmen. Man löser inte problemen vi har med sjunkande resultat genom
att anonymisera och tränga ihop fler elever på färre skolor. Det är INTE lösningen för att skapa en
väl fungerande skola där varje elev är synlig, får hjälp och stimulans.
Idag är det svårt att lyfta blicken och se till övriga verksamheter inom BUN men det måste ändå
göras. Sverigedemokraterna anser bl.a. att kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att
den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas. Tills detta genomförs anser vi att
modersmålsundervisningen centraliseras och läggs utanför skoltid.
Diskussioner förs kring att se över en utökad vistelsetid för barn till arbetssökande och
föräldralediga föräldrar. Sverigedemokraternas ställning är att vi ska endast erbjuda barnomsorg
enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.
Prioriteringar






Besparingar
Centralisering av
Valfrihet inom barnomsorgen (förskola,
modersmålsundervisningen för att
dagbarnvårdare m.m.)
skapa mer samhörighet och
Fler vuxna i skolan. Tillgång till ex.
effektivare verksamhet.
vaktmästare, studievägledare,
Ambulerande elevhälsa.
ålderslärare, lästanter m.m.
Ambulerande elevhälsa.
Landsbygdsskolornas bevarande.

5

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt socialt och individstärkande ansvar. Här skapas
vänskapsband, samhälls- och individfrämjande gemenskaper, glädje, styrka och mycket mer.
Kommunens kultur- och fritidsverksamhet påverkar i stor grad andra verksamhetsområden så
som skola, barnomsorg, familjeliv, äldrevård, friskvård m.m.
Kommunen har idag en mycket välfungerande kultur- och fritidsverksamhet. Detta har vi
sverigedemokrater uttryckt i flera sammanhang såväl inom nämnden som offentligt.
Prioriteringar
 Ökat stöd till hembygdsföreningar i
kommunen.
 Firandet av traditionella svenska
högtider ska aktivt främjas och det
nationella, regionala och lokala
kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas
fram i kommunens
kulturverksamheter.

Besparingar
Avveckla stödet till föreningar vars
verksamhet helt eller delvis syftar till att
exkludera och segregera samhället.
Ledstjärnan är att föreningar som
tydligt gynnar tryggheten och
samhällsgemenskapen ska prioriteras.
Se över fördelningen av
föreningsbidragen för att effektivisera
användandet av våra gemensamma
skattemedel.
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Teknik- och servicenämnden
100% av kommunens befolkning påverkas direkt av TSNs arbete. En hög samhällsservice är en
förutsättning för att höja kommunens attraktionskraft.
Även TSN är idag i stort en mycket välfungerande nämnd som lever upp till de flesta av
medborgarnas förväntningar.
De tre områden inom nämnden som vi sverigedemokrater önskar lyfta är måltidsservice,
tillgänglighet och inköp av tjänster som vi på ett effektivare sätt kan utföra i egen regi.
Prioriteringar
 Den mat som serveras i vår
kommunala verksamhet ska vara
nylagad och näringsrik.
 Arbetet med att göra all kommunal
verksamhet tillgänglig för människor
med funktionsnedsättning ska ha hög
prioritet. Det är också viktigt att verka
och ge förutsättningar för att privata
aktörer ska göra sina verksamheter
mer tillgängliga för funktionsnedsatta.

Besparingar
Sköta mer verksamhet inom egen
enheten istället för att köpa in
tjänsterna.
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Politiken
2018 är det återigen allmänna val. Då finns möjligheten att se över den politiska organisationen för
att effektivisera verksamheten och göra den så demokratiskt korrekt som möjligt. Därför föreslår
Sverigedemokraterna en stor omorganisation för att få ett mer rättvist demokratiskt system till
kommande mandatperiod.
Vi ser att genom att gå över till ett system liknande Eskilstunas med en arvodesfördelning som är
% per mandat i fullmäktige skulle ge en mer rättvis arvodesfördelning. Ex. skulle man kunna införa
att om ett parti får 10 mandat får de 10% per mandat, alltså 100% arvode att fördela som de vill.
Dock på max 3 personer. Man plockar då bort de fasta poster som finns idag med kommunalråd,
oppositionsråd och gruppledare.
Om vi väljer 10% per mandat ökar kostnaden för arvoden mot dagens summa. För att bekosta
detta vill vi minska antalet mandat i KF till 51 samt minska nämndernas storlek till 9+9 samt KS
11+11. Sverigedemokraterna ser att tjänstemännen utreder kostnader och införande av detta
system i början av 2018.
Prioriteringar
 En mer rättvis arvodesfördelning.

Besparingar
Minska antalet mandat i
kommunfullmäktige till lagstadgade 51
st.
Minska antal ledamöter och ersättare i
nämnderna till 9+9 och
kommunstyrelsen 11+11.
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INVESTERINGAR:
Teknik- och servicesnämnden
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till utvecklingen på Larslunda. Vi ser stor potential i detta
område och kommer att verka för att denna positiva utveckling skall fortskrida.
En utredning kring Campus/Thomas-komplexet har nyligen presenterats för politikerna.
Sverigedemokraterna ser just nu över vilka möjligheter som finns utifrån resultatet av utredningen.

Barn- och utbildningsnämnden
Sverigedemokraterna ser att det finns ett antal specifika investeringsområden som behöver tas i
beaktan inom snar framtid. Till dessa hör bl.a. en utbyggnad av Stallarholmens förskola.

Sverigedemokraterna Strängnäs yrkar därför:
 att skattesatsen förblir oförändrad,
 att framlagda budgetramar med Sverigedemokraternas prioriteringar antas.
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Ekonomi
Budget

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-5 765

-5 961

-5 172

Kommuns tyre l s e n

-134 462

-138 042

-142 793

Ba rn- och utbi l dni ngs nä mnde n

-838 805

-864 728

-890 540

Soci a l nä mnde n

Nämnd, tkr
Kommunful l mä kti ge

-698 707

-715 154

-737 347

Kul tur- och fri ti ds nä mnde n

-44 079

-45 262

-47 125

Sa mhä l l s byggna ds nä mnde n

-22 296

-22 745

-23 700

Te kni k- och s e rvi ce nä mnde n

-129 940

-132 994

-138 596

Summa nämnder och styrelser

-1 874 054

-1 924 887

-1 985 273

62 613

60 613

55 613

Fi na ns förva l tni nge n
Loka l e r ny-, ti l l -, och ombyggna d

-7 000

-10 000

-12 000

Pe ns i one r

-53 400

-60 500

-61 700

Avs kri vni nga r

-62 000

-63 000

-64 500

Budge t de mogra fi s k vol ymjus te ri ng

-10 000

-10 000

-10 000

0

0

0

Ska tte prognos re s e rv

-7 891

-9 766

-12 899

Budge t oföruts e tt

-2 000

-2 000

-2 000

1 989 378

2 058 950

2 132 803

Pol i ti s ka pri ori te ri nga r 1,0 %

Ska tte i ntä kte r och ge ne re l l a s ta ts bi d
Fi na ns ne tto

4 000

1 600

2 400

Årets resultat

39 646

41 010

42 444

2,0%

2,0%

2,0%

Resultatmål
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