
   

Motion angående varningsskyltning gällande vilt. 
 
I Sverige inträffar nästan 130 viltolyckor varje dag runt om på våra vägar. Det blir närmare 47.000 
viltolyckor på ett år. Både människor och djur blir skadade och några dör. En älg kan väga upp till 700 
kg och ett vildsvin upp till 300 kg. Tänk dig att du kör i 70 km i timmen och får flera hundra kilo på din 
bil. Det kan bli mycket stora skador och du kan allvarligt skadas eller än värre än så. 
 
Vårt Södermanland räknas som ett av Sveriges viltrikaste län och vi kan ofta läsa om viltolyckor i våra 
olika lokalmedior. En del av statistiken för Strängnäs kommun ser ut enligt följande:  
 

1. 2022 var det hela 441 viltolyckor.  
Vildsvin stod för 102st  
Älg 80st 
Rådjur 216st  
Dovhjort 34st  
Övriga djurarter 9st  

 
2. 2023 såhär långt, har vi 46 viltolyckor.  

Vildsvin 13st,  
Rådjur 25st  
Älg 5st 
Övriga djurarter 3st  

 
Rent konkret kan vi se att det är en stor mängd med viltolyckor som sker på våra vägar. Skulle man 
kunna få ned antalet olyckor avsevärt så skulle lidandet för djuren och människorna minska. En utopi 
vore om man fick ner det till noll. 
 
Vi vet att Kommunen inte har ansvaret för de större vägarna till och från vår kommun. Vi anser ändå 
att man från kommunens sida kan medverka till att försöka minska viltolyckorna på de större 
vägarna, samt att Strängnäs kommun tar sitt ansvar för att sätta upp varningsskyltar på de 
kommunala vägarna.  
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att göra en skrivelse till Trafikverket med en viljeinriktning att 
dom tar fram och sätter upp varningsskyltar på de platser samt vägar där risken för 
viltolyckor är stor.   

                 
- Att förvaltningen får i uppdrag att sätta upp varningsskyltar på de kommunala platser samt 

vägar där risken för viltolyckor är stor.   
 

_________________________   

Björn Karlsson    

Sverigedemokraterna Strängnäs 

 

https://strangnas.sd.se/


 

Motion    

Båtiläggningsplatser 
 

Strängnäs kommun har över 40 mils kust inom sitt geografiska område 
som uppskattas och nyttjas flitigt av kommunmedborgarna och besökare.  
Att kunna använda båtar som rekreation, fritidsintresse och främjande 
av folkhälsa är intressant för många.  
 
Under de senaste åren har antalet öppna båtiläggningsplatser i 
kommunen dessvärre minskat. Det är inte i linje med vår tillväxttakt och 
målsättning kring ökad folkhälsa. Inne i Strängnäs tätort finns för 
närvarande ett enda ställe där det är möjligt att lägga i sin fritidsbåt. Det 
kan inte rimligen vara tillräckligt, och skapar onödiga transporter och 
trängsel om parkeringar mm.  
 
I Mariefred försvann en central iläggningsplats när hamnen byggdes om 
för ett par år sedan och nu förändras även den andra iläggningsplatsen i 
och med ombyggnation av fastigheten Baderskan. Mariefred har en lång 
tradition av att man ska komma till orten via vattnet, och ett antal 
fisketävlingar har sin startplats här.  2022 beslutade Länsstyrelsen att 
kommunen inte fick bygga bostäder på den gamla vattenverkstomten 
bredvid området Fågelsången. Nu är det upp till kommunen att fundera 
över på vilket sätt vi kan använda den tomten till något passande och 
samtidigt värna naturen runt omkring. Är det möjligt att göra en ny 
båtiläggningsplats här?  
 
För att kunna utveckla båtlivet i kommunen ytterligare, yrkar jag 
följande:  
 

1. Att förvaltningen inventerar antal och skick på befintliga ramper för 
iläggning och upptagning av fritidsbåtar i kommunen och därefter gör en 
bedömning av behoven utifrån efterfrågan.  Slutligen bör åtgärder vidtas 
kring hur vi kan skapa fler iläggningsplatser.  
 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en 
båtiläggningsplats vid den gamla vattenverkstomten i Mariefred.   

  

Strängnäs 2023-02-13 

 

Roger Steen  



 

Interpellation: 
Har Strängnäs kommun någon praktisk uppföljning av hur 
arbetet mot mobbning fungerar ?  

Ställd till  Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M) 
 
Kommunfullmäktige 13 februari 2023 

Motivering:  Skälet till frågan är att Strängnäspartiet kontaktats av två olika familjer, vars barn 
går i kommunala grundskolor och de upplever att från skolan eller skolförvaltningen finns 
varken stöd eller hjälp att få. 

I skolan råder förbud mot alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Att våra 
kommunala skolor har en plan mot kränkande behandling har Kenneth Larsson (M), Ordförande 
barn- och utbildningsnämnden, tidigare beskrivit för fullmäktige. 

Fråga:  

1. Hur ser den praktiska uppföljningen ut av hur arbetet fungerar? 

 
Lars Larsson 
Oppositionsråd 
Ledamot Kommunfullmäktige 
Strängnäspartiet 
 
 
 

Källa: Eskilstuna Kuriren Strängnäs 31 oktober 2022: Stort hotell kan byggas i Strängnäs 

 

 
 

 
 


