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Politiker ska inte ha politik som sitt största intresse. Politiker 

ska ha väljarnas intressen som sitt främsta intresse! 

- Jimmie Åkesson (SD)
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Inledning 

Kommunåret har kraftigt präglats av Covid-19 pandemin med allt vad det inneburit av 
umbäranden framför allt för våra äldre medborgare. Stora kostnadsökningar har 
uppstått i framför allt sektor vård och omsorg, där personal och materialkostnaderna 
har ökat påtagligt vilket till viss del har kompenserats av statliga ersättningar. I sektor 
social omsorg ser vi en stor ökning av antalet individer som är i behov av ekonomiskt 
bistånd vilket till stor del beror på en inflyttning av starkt bidragsberoende individer till 
kommunen. Detta är något som SD återkommande varnat för och en utveckling som 
behöver brytas. Behoven måste anpassas efter resurserna och politiken skall i största 
möjliga mån gynna skattebetalare, näringsliv och föreningar för att på det viset skapa 
resurser för att värna de svagaste medborgarna i samhället. En prioritering av våra 
gemensamma resurser där vi Sverigedemokrater eftersträvar trygghet för 
medborgarna genom livets alla skeden.  

Sverigedemokraterna Finspångs budget 2021 är en vidareutveckling av våra tidigare 
lagda budgetar, där vi försöker gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande 
vänsterliberala styret. Våra budgetramar och investeringsbudget för respektive 
område utgår från den styrande minoritetens budgetramar. Därefter gör vi 
förändringar utifrån våra idéer och prioriteringar.  

De besparingar och omfördelningar vi eftersträvar skall till största delen genomföras i 
de verksamheter som tillkommit genom de senaste årens asylinvandring, såsom 
administration och extraresurser för tolkhjälp, modersmålsundervisning och 
pedagogik som inte är lagstadgad samt dra in resurser för skolgång till personer som 
vistas illegalt i riket. 

I investeringsbudgeten väljer vi att omfördela resurser, skjuta en del projekt på 
framtiden, och lägga till några. Vår låneram är också betydligt mindre samt att vi ser 
till att självfinansieringsgraden av investeringarna ökar. Vi väljer också att av 
försiktighetsskäl att i det här läget att bara låna till investeringar 2021. 
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Torgny Maurer (SD) 
Gruppledare och Oppositionsföredrädare



Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk och 
Sverigevänlig grund. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen, 
som delar av den svenska folkhemstanken. Partiet har som övergripande mål att formera 
en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet 
som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och 
demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna står för en inkluderande nationalism.   

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på 
varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera 
de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag 
och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och 
bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi 
eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare 
skyddas av och är lika inför lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en 
hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.   

Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet 
och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi kunna återskapa ett folkhem som i 
så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre 
solidaritet.   

Historien lär oss att nationell gemenskap är ett nödvändigt men ej tillräckligt villkor för att 
skapa ett tryggt, stabilt och väl fungerande samhälle. Den nationella gemenskapen byggs 
upp av att språk, sociala koder och grundläggande värderingar som är gemensamma 
mellan landets invånare. I de grundläggande gemensamma värderingarna måste ingå 
ett demokratiskt synsätt och ett bejakande av att alla människor föds med lika värde. 

Vår vision för Finspångs kommun är ett samhälle baserat på social och kulturell 
sammanhållning och ekonomisk hållbarhet. Ett Finspång som åskådliggjort vår anrika och 
unika historia som bidrog till den välfärd vi tar för given i dag. Ett Finspång där vi bättre 
tagit tillvara närheten till naturen och potentialen med kommunens alla sjönära lägen. 
både för bostäder och rekreation. Ett samhälle som utvecklats och växt på ett försiktigt och 
ansvarsfullt vis och där den största delen av medborgarna har en rik fritid, god hälsa, 
arbetar heltid och bidrar till det gemensamma. Ett samhälle med varierande boende och 
ägandeformer men där en större andel av medborgarna än vad som nu är fallet bor i 
bostadsrätter och egna villor. Det är ett Finspång som präglas av tillit till varandra och där 
trygghet råder på gator och torg dygnets alla timmar. Ett öppet, demokratiskt och jämställt 
Finspång där alla medborgare – oavsett bakgrund – har samma möjligheter, rättighet 
men också skyldigheter. Ett Finspång där vi ger efter förmåga och får efter behov.

Vision
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Problem och Lösningar 
Sverige är idag på många sätt ett splittrat land, Detta blir tyvärr också mer och mer 
tydligt även i Finspång, där på senare år större fokus lagts på identitetspolitik snarare 
än en samhällsövergripande gemenskap och där inriktningen mer tycks vara att inta 
en progressiv och normbrytande roll, där särlösningar växt fram och samhället 
anpassats efter propagandisters önskemål och upplevelser snarare än fastställda 
behov av förändring.  

Man kan tydligt se detta mönster i flera av de författningar som styr kommunen. Vi ser 
det i kommunens samarbete med ett flertal idéburna organisationer på vänsterkanten, 
samt att hela kommunens verksamhet nu skall genomsyras av en global agenda som 
i mångt och mycket för tankarna till planekonomi och destruktiva ideologier från det 
förgångna och där det starkt kan ifrågasättas vad det egentliga syftet är 

I vårt Sverige är det en självklarhet att samtliga medborgare känner delaktighet i 
samhället. Därför kan vi ej heller ta emot fler invandrare än vi har arbetstillfällen och 
bostäder till inom en rimlig tid så att de blir självförsörjande samt en bidragande grupp 
till samhället. Det är mycket viktigt att antalet är i paritet med vad vi har resurser att 
hjälpa, och assimilera in i samhället annars kommer detta medföra enorma 
ekonomiska påfrestningar och sociala risker för nuvarande och kommande 
generationers Finspångsbor. Vi kan nu tyvärr tydlig se denna negativa utveckling 
besannas då underskotten i kommunen inte längre går att dölja!  

Den sociala sektorn uppvisar stora underskott som ett resultat av kraftigt ökade 
kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Tecken finns på social dumping från 
grannkommuner, där bidragstagare med stora familjer uppmanas att söka sig till vår 
kommun för att tex få tag på en billigare bostad. Som ett led i att minska kostnaderna 
bör därför en automatisering av handläggandet av ekonomiskt bistånd införas. 
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Sverigedemokratiska vägval 

Skolan 

➡ Ordning och reda skall råda i skolan. Läraren skall vara den naturliga auktoriteten i 
klassrummet. 

➡  Kommunen skall verka för att införa skoluniform i grundskolan. I väntan på ändrade 
riktlinjer bör klädkod införas. 

➡  Fokus skall ligga på traditionellt lärande och katederundervisning. 

➡  Normbrytande företeelser som genuspedagogik skall avvecklas i Finspångs skolor. 

➡ Vänsterliberala idéburna organisationers inflytande över undervisningen skall 
motverkas. 

➡ Landsortsskolor skall bevaras och utvecklas. 

Omsorg 

➡ Kommunen skall verka för en utbyggnad av trygghets- och seniorboenden. 

➡ Förutsättningarna för rätt till heltid för personal inom vård och omsorg skall 
förbättras.  

➡ LOV verksamhet skall utvärderas av extern konsult. 

Ekonomi, Inflytande och demokrati 

➡ Kommunpolitiken skall vitaliseras genom att flytta mer av beslutandeprocessen från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.  

➡ Delegationsordningen i kommunstyrelsen skall stramas åt för att stärka den politiska 
styrningen av kommunen. 

➡  Ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen införs månadsvis.  

➡ Översyn och genomlysning av förvaltning för stärkt politisk insyn och kontroll i 
processer syftande till bättre ekonomisk kontroll genom förbättrade underlag i 
beslutsärenden. 

➡ Det politiska engagemanget bland medborgarna skall stärkas genom fler lokala 
folkomröstningar.  
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Sverigedemokratiska vägval 

➡ Se över kommunens samarbete med sk idéburna organisationer.  

➡ Fokus skall ligga på medborgarnas behov och en ekonomi i balans - Inte på 
agendadriven symbolpolitik. 

➡ Kostnaden på 1% för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och 
fastighetsinvestering avskaffas. 

➡ Årlig särredovisning i budgeten av alla samlade migrationsrelaterade utgifter och 
inkomster.  

➡ Kommunen skall inrätta en återvandringsenhet för att aktivt informera invandrare 
om möjligheten till återvandring samt undersöka möjligheten till kommunala 
återvandringsbidrag. 

➡ Automatisera handläggningen av ekonomiskt bistånd. 

Trygghet och Sammanhållning 

➡ Den kommunala väktartjänsten utökas till kvällstid fredag och helg. 

➡ Tillståndsplikt för tiggeri skall införas i den kommunala ordningsstadgan.  

➡ Kommunen skall införa ett Kulturarvsstipendium för att värna Finspångs historiska 
och kulturella arv.  

➡ Finspångs bibliotek skall verka för att det svenska språket så långt som möjligt lyfts 
fram, inte minst för att ge nyanlända invandrare så mycket kontakt som möjligt med 
det språk de behöver lära sig för att komma in i samhället.  

➡ Finspång skall inte i normalisera symboler för kvinnoförtryck, så som slöjor, i sitt 
kommunikationsmaterial.  

➡ Kommunen skall stå upp för det kommunala självstyret och därför motsätta sig 
bosättningslagen och omedelbart införa ett stopp för fortsatt asyl och anhörig 
invandring. 

➡ Decentralisering inte prioritering för en levande landsbygd i hela kommunen, En 
översiktsplan fast förankrad i verkligheten, inte en vision. 

➡ Storskalig vindkraft skall inte förekomma i Finspångs kommun. 
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Resultaten i framförallt grundskolan kunde vara bättre och en nyckel till att ytterligare 
förbättra resultaten menar vi är att låta läraren vara den naturliga auktoriteten i klassen. 
Detta uppnår vi genom att fokus läggs på traditionell kunskapsinlärning och 
katederundervisning kombinerat med införande av ordningsomdömen och utökade 
disciplinära åtgärder som tex omedelbar avstängning och omflyttning av 
ordningsstörande elever. Föräldrar skall kunna skicka sina barn till förskolor och skolan 
utan att behöva oroa sig för att barnen skall utsättas för kränkningar. Samtidigt är det 
också viktigt att betona föräldraansvaret. Lärarna har en väldigt viktig uppgift men det 
har också föräldrarna som måste motivera sina barn till att vara ordningsamma och 
flitiga med studierna.  

I skolans läroplan står följande: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till 
skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen” - Därför skall åsiktstyrning och indoktrinering som tex genuspedagogiska 
och normbrytande experiment avvecklas, då vi menar att skolan skall vara evidens och 
kunskapsorienterad. Vi måste bort från flumskolan där eleverna i hög grad förväntas 
arbeta självständigt och underhållas och istället låta läraren i mycket större utsträckning 
få lära ut fakta och kunskap samt att trendpedagogik såsom tex lågaffektivt bemötande 
fasas ut. Finspångs skolor skall ej samarbete med idéburna vänsterorganisationer var 
syften i mångt och mycket går ut på att likrikta elevers åsikter. 

Digitaliseringen är viktig men ska inte ses som ett undermedel utan som ett 
komplement till en mer traditionell undervisning. Dock har vi pandemins spår sett att 
distans och fjärrundervisning faktiskt kan fungera bra, och särskilt fjärrundervisning 
menar vi borde användas i mycket större utsträckning för att utveckla undervisningen i 
våra landsbygdsskolor. Vi minimerar då också restider för både elever och lärare vilket 
både spar tid, resurser och är bra för miljön. Genom ett sådant nytänkande ser vi till att 
skolorna bevaras vilket är fundamentalt för att bibehålla en levande landsbygd.   

Genom att verka för att skoluniform och att införa en klädkod i Finspångs grundskolor 
skapar en vi-känsla, motverkar modehetsen bland eleverna samt ökar tryggheten i 
skolmiljön då man lätt ser vilka som är behöriga i skollokalerna.  

Skolan skall också i största möjliga mån prioritera närodlad mat. Viktigt är också att 
säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från 
svenska gårdar ska prioriteras. Vi vill också se över om inte mer viltkött kan serveras i 
kommunens skolor. 
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Ett fungerande utbildningssystem är en direkt förutsättning för demokrati, kultur och 
hela det svenska kunskapssamhället. Sverigedemokraterna förespråkar ett statligt 

huvudmannaskap för skolan och en, i vissa avseenden, starkare statlig styrning. 

Skolan



Omsorg-Trygg ålderdom 

Våra äldre är de som byggt det Sverige och Finspång och gjort det till vad det är idag, och vi 
sverigedemokrater menar att vi har därför har en extra skyldighet att inte kompromissa 
med våra seniorers grundtrygghet, Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället 
finnas där som en garant för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och 
meningsfullt liv. Därför är viktigt att personalomsättningen i hemtjänsten hålls nere, att ge 
personalen bra arbetsvillkor genom inflytande över arbetstider och avskaffande av ofrivilliga 
delade turer så att de äldre får möta utvilad och glad personal. 

För att minska trycket på de särskilda boendena, bör en utbyggnad av trygghets- och 
seniorboenden därför prioriteras, boenden dit äldre som lider av otrygghet och social 
isolering, men som ändå inte anses tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt 
boende, kan vända sig. Detta medför också på sikt en ekonomisk besparing för 
kommunen. Studier visar också att äldre mår både psykiskt som fysiskt bättre av att vistas i 
miljöer med barn och vi ser därför stora fördelar med att kombinera äldreomsorg med 
barnomsorg varför trygghetsboenden med fördel kan placeras i närheten av förskolor och 
skolor. Som en åtgärd för att överbrygga generationsklyftor vill vi också utreda möjligheten 
för de pensionärer som så önskar skall kunna beredas tillfälle att äta lunch tillsammans 
med skolelever. Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden skall vara 
nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. Vi måste 
även se över matleveranserna till äldre med hemtjänst så att dessa i så stor utsträckning 
som möjligt kan erbjudas varm mat. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom 
offentlighetsfinansierad verksamhet och vi lägger ingen ideologisk värdering i driftsform.  

Lov (Lagen om valfrihet i vården) avskaffades av den förutvarande socialistiska majoriteten 
och en anledning var att för få brukare anlitade privata utförare. Sverigedemokraterna 
förstår problematiken då Finspång är en förhållandevis liten kommun och problem finns 
med vinstmarginaler på omsorgsverksamhet i privat regi. Men samtidigt så måste vi 
verkligen uppmuntra privat företagsamhet i kommunen och vi tycker att vård och omsorg 
inte skall vara undantagen, speciellt då detta är en kvinnodominerad bransch. Därför vill SD 
att förutsättningarna för LOV grundligt utvärderas och analyseras av extern konsultexpertis 
inom området. 
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Landsbygd 

Sverigedemokraterna ser det som självklart med en levande landsbygd och för att 
underlätta och vitalisera denna vill vi att kommunen mer främjar närodlat och 
närproducerat samt utövar påtryckning för sänkta bränsleskatter för lantbruk samt höjda 
reseavdrag för arbetstagare. Vi vill samtidigt öka stödet för lokala initiativ, såsom byalag, 
vägföreningar och hembygdsföreningar, inte minst för dess stora kulturhistoriska betydelse. 
Landsbygdsskolorna måste värnas, inte minst för att de mindre orterna skall kunna behålla 
och locka till sig nya invånare. Ett sätt är att skapa bättre förutsättningar i skolorna för fjärr 
och distansundervisning. En fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden är också något som 
inte får fördröjas.   

Vi säger givetvis nej till storskalig vindkraft i kommunen då det är en särdeles ineffektiv och 
dyr energikälla som dessutom på ett slående sätt förfular landskapsbilden och samtidigt 
förstör närmiljön för de landsbygdsbor som skulle ha oturen att bli granne till ett sådant. SD 
ser med oro på de förslag som utreds av regeringen att avskaffa kommunernas veto mot 
vindkraft. Vi ser då hellre en ökad användning av solceller på kommunens egna fastigheter 
och att främja utvecklingen av teknik för vätgasframställning och bränsleceller.  
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Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med en levande och dynamisk landsbygd med 
god samhällsservice och goda kommunikationer över hela landet. Ett Sverige som i hög grad 

är självförsörjande på livsmedel. Ett Sverige där rovdjursstammen hålls på en livskraftig, 
men hanterbar nivå. Ett Sverige där alla medborgare oavsett börd och etnicitet har samma 
grundläggande rätt till land och vatten i alla delar av Sverige. Ett Sverige där vi värnar om 

djuren och där vi bevarar och stärker det svenska djurskyddet.  



Tätort och stad 
Ett attraktivt centrum åstadkommer vi genom en bra balans av olika boendeformer och 
kommersiella fastigheter utan att i onödan riva äldre bebyggelse, ge i avkall på trivseln i 
utemiljön eller försvåra framkomligheten för fordonstrafiken. Vid nybyggnation ska stor 
hänsyn tas till att den passar in i stadsbilden, och svensk byggnadstradition skall alltid ha 
företräde. Vi ser därför även ett behov av en stadsarkitekt anställs på deltid eller 
konsultbasis.  

Vi Sverigedemokrater ser det som i grunden positivt med en kommunal tillväxtambition, 
men ser däremot med stor skepsis på kommunens vision om 30 000 invånare 2035 
(Vision2035) och en nyproduktion av upp till 300 bostäder per år. Att till varje pris försöka 
driva igenom en vision på dessa premisser ser vi som djupt problematiskt. Vår mening är att 
detta varken är ekonomiskt, socialt eller kulturellt hållbart i längden. Det man också måste 
ha i åtanke är att de gångna årens befolkningstillväxt till absolut största delen varit 
bidragsdriven! Tillväxten i kommunen skall utformas med hänsyn både till de lokala 
förutsättningarna som råder för befintliga innevånare intressen, möjlighet till arbete på orten 
eller i dess närhet och en balanserad välfärd ur ett ekonomiskt perspektiv som passar alla 
orter i kommunen. 

Vi förespråkar därför att en ekonomisk kostnadskalkyl skall genomsyra kommande 
översiktsplaner, där även social och kulturell hållbarhet skall vara väsentliga variabler. Vi ser 
hellre till kvalitet än till kvantitet. Att inriktningen borde vara att bygga en stad och en 
kommun som är den bästa tänkbara kommunen för de 22 000 medborgare som bor här 
och nu. Kommunen bör växa organiskt och enligt försiktighetsprincipen genom naturlig 
ekonomisk bärkraftig inflyttning och ökade födelsetal i en takt så att samhällsservice och 
infrastruktur som exempelvis skola, äldreomsorg, vägar och VA hinner med att underhållas 
och utvecklas med bibehållen kvalité. Den nyproduktion av bostäder som kommer att 
behövas bör till största delen utföras och bekostas av privata bygg och bostadsbolag och 
där Vallonbygden skall ses som ett komplement och inte huvudaktör i denna utveckling. 

Detta bör givetvis även kombineras med kraftfulla åtgärder för att underlätta privat 
företagande och nyetableringar i kommunen. 
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Ekonomi & Demokrati  
Sverigedemokraterna eftersträvar en sund balans mellan skattetryck och välfärd. Vi 
föredrar med andra ord att skatten ska hållas så låg som möjligt, men att låga skatter 
aldrig får gå ut över Finspångsbornas välfärd. En alltför hög kommunalskatt slår 
hårdast mot dem med lägst inkomst då den inte är progressiv och sänker invånarnas 
inkomst 

Den politiska styrningen och organisationen av kommunen behöver genomlysas. Vi 
behöver se över nämndstrukturen för att eventuellt gå tillbaka till systemet med mer 
självständiga nämnder kopplat till motsvarande förvaltningssektor och med eget 
budgetansvar. Kommunstyrelsens delegationsordning behöver stramas åt och 
månadsvisa ekonomiska rapporter behöver införas omgående. När det gäller 
bolagsstrukturen ifrågasätter vi starkt FFIA:s verksamhet som moderbolag och föreslår 
att bolaget avvecklas.  

Tid och resurser skall heller inte läggas på implementering av agendor utan egentlig 
nytta, det är slöseri med skattemedel samt visar på att en viss överkapacitet i 
förvaltningen som borde kunna omfördelas.  

Kommunalt självbestämmande och lokal förankring är oerhört viktigt ur ett 
demokratiskt perspektiv, och genom att verka för fler lokala folkomröstningar är det vår 
förhoppning att vi stärker det politiska engagemanget och vitaliserar demokratin. Vi 
behöver även en tydligare intern politisk styrning genom att ej delegera mer än 
nödvändigt av beslutsprocessen från kommunstyrelsen till förvaltningen.  

Vi får ej heller gömma bort att kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
kommunen och fler ärenden av politisk tyngd bör tas i denna församling för på detta 
sätt stärka engagemanget för kommunpolitiken och undvika att kommunfullmäktige 
utvecklas till ett transportkompani. Vi vill också att beredningsprocessen gällande 
ledamöters motioner skall bli mer transparent samt att inkomna motioner och 
interpellationer skall finnas tillgängliga och sökbara online. Vi ser också med stor oro 
på utvecklingen att i snart sagt varje ärende och författning implementera överstatliga 
agendor och menar att detta på intet sätt stärker den lokala demokratin utan tvärt om 
leder till att starka lobbyorganisationer och intressegrupper tillåts sätta dagordningen i 
kommunen.  

Dåliga beslut har fattats av kommunstyrelsen samt av tjänstemän på delegation för 
tiotals miljoner kronor gällande tex asylboenden samt mottagande av stora mängder 
asylsökande och anhöriginvandrare. Beslut som kommer innebära stora ekonomiska 
och sociala följdverkningar för medborgarna i Finspång decennier framåt. Detta menar 
vi Sverigedemokrater är förkastligt och vi har kommit till insikt att medborgarna därför 
årligen bör få redovisat de verkliga kostnaderna för migrationen genom ett 
mångkulturellt bokslut.  

Samtidigt ser vi ett eftersatt investeringsbehov, särskilt gällande platser i äldreomsorg 
och barnomsorg och grundskola och nödvändigheten att öka investeringstakten. Dock 
måste man hela tiden vara medveten den ekonomiska utvecklingen i världsekonomin, 
med risk för höjda räntor och ökad skuldsättningen av medborgarna och vikten av 
ständig omvärldsanalys och att ompröva ekonomiska beslut.  
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Lag och Ordning 
Trygghet och tillit till varandra är viktigt i samhället, skyldigheter och 
rättigheter skall vara lika för alla medborgare. Det är av stor 
betydelse att kommunen samt ordningsmakten vet vilka personer 
som uppehåller sig i samhället. En rad utredningar samt 
undersökande reportage har visat att det utbredda tiggeriet till stor 
del är organiserad brottslighet. En åtgärd för att motverka detta är 
att tillståndsplikt för tiggeri införs i Finspång. Vi vill även verka för 
införandet av patrullerande ordningsvakter i centrum samt utökad 
kameraövervakning, dels för att förebygga brott men också som 
en extra resurs till polisen. I väntan på detta vill vi utöka den 
nuvarande väktartjänsten till kvällstid fredagar och helger. 
Kommunen är idag väldigt segregerad där många lever i ett 
utanförskap och känner sig inte vara en del av 
majoritetssamhället. Stora summor pumpas årligen in i olika 
projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen. Tyvärr 
har insatserna haft otillräcklig effekt. Utanförskapet bland 
utrikesfödda tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som 
nämns i olika åtgärdsplaner med integration som grund. Ska 
utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och 
särlösningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla 
samhällsbyggandet. Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar 
seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka 
gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, 
vilket dagens integrationspolitik bidragit till. Det är av stor vikt att 
kommunen genomför ålderskontroll av sk ensamkommande barn 
i egen regi i de fall där det uppdagats att Migrationsverket brustit i 
sina åtaganden. Vuxna som bedrägligt utger sig för att vara 
minderåriga för att lättare få asyl skall utvisas och barn skall vistas 
bland barn för att förhindra övergrepp. För oss är det kommunala 
självstyret av oerhörd vikt, därför motsätter vi oss statens 
kommunplaceringar, där en av många anledningar är att vi ej får 
full kostnadstäckning för nyanlända asylmigranter och dess 
anhöriga. Kommunen skall därför kraftfullt signalera till regeringen 
om nödvändigheten om ett totalt stopp för fortsatt asylinvandring 
till Finspång genom att åberopa lagen om kommunalt självstyre 
före bosättningslagen. Det är av yttersta vikt att 
befolkningsökningen anpassas efter kommunens förutsättningar 
att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder till arbete. 
Kommunen skall arbeta aktivt och underlätta för de invandrare 
som vill återvandra till sina hemländer genom att inrätta en 
återvandringsenhet. 
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Små och medelstora företag  

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samt att utgifter för 
ekonomiskt bistånd minskar. Storföretag har tjänat Finspång väl, men gör även 
kommunen mer sårbar då några få aktörer står för merparten av alla arbetstillfällen. SD 
Finspång vill minska denna sårbarhet genom att främja småföretagandet. Kommunen 
måste bli mycket mer aktiv med att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten 
mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsendet.  Kommunens tillstånds och 
tillsynsverksamhet ska inte hindra företagens verksamhet eller orsaka mer kostnader än 
nödvändigt och kommunen skall undvika att konkurrera med näringslivet. Företagen 
skall känna en välkomnande och nyfiken attityd från politiker och tjänstemän med 
målsättningen att fler jobb skapas i små och medelstora företag. Fler företag skall flytta 
sin verksamhet till Finspång och de företag som redan är verksamma i kommunen skall 
vilja stanna kvar.  

Vi ser positivt på att fortsätta anordna årliga utvecklingsdagar tillsammans med det 
lokala näringslivet. Med ett bra företagsklimat är alla vinnare! Ett näringsliv som 
blomstrar och en politik som främjar löntagare skapar välstånd.
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Kultur och kulturarv  

Biblioteksverksamheten är av central betydelse för bevarandet av vårt kollektiva 
minne, fortbildning och för att stärka den lokala samt nationella samhörigheten, inte 
minst med tanke på assimilering av migrantgrupper. 

Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det 
nationella och lokala kulturarvet. 

Svensk kultur ska vara tillgänglig för alla Finspångsbor. Den skall vara folklig och 
levande och de som anländer till Finspång skall kunna känna att de anländer till en 
svensk stad.  

Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 
vara generöst tilltaget. Kommunen ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde 
av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk 
byggnadstradition. Kommunen bör införa kulturell planering med fokus på 
medborgardialog, byggplatsens historiska förutsättningar, det lokala kulturarvet, 
samt vikten av en social känsla och samhörighet. Fortsatt rivning av äldre bebyggelse 
i Finspång måste begränsas till ett minimum och klassisk arkitektur skall prägla 
fortsatt stadsplanering. Sverigedemokraterna vill därför införa ett generöst tilltaget 
kulturarvs stipendium riktat till enskilda, föreningar och även företag som värnar om 
vårt kulturella och historiska arv. 
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Indikatorer  

Sverigedemokraternas mål är att Finspång skall utvecklas och växa på ett positivt och 
organiskt hållbart sätt. Detta åstadkoms genom fokus på en ekonomi i balans kombinerat med 

en prioritering på kärnverksamheten.  

1. Finspångs kommun ska ha en god ekonomisk kontroll.  

2. Finspångs kommun ska ha en hållbar ekonomisk utveckling.  

3. En god serviceanda skall prägla alla kommunen verksamheter.  

4. Trygghet, god kvalitet samt medinflytande skall vara ledorden vid behov av 
kommunens stöd och omsorgsverksamheter.  

5. Stabilitet och kvalitet skall genomsyra utbildningssystemet.   

6. Finspång skall vara en trygg kommun att leva och bo och kommunen skall bidra till en 
hållbar kulturell och sammanhållande utveckling både i Sverige och i Norden.  

7. Finspång ska vara en attraktiv boendekommun med en bra variation av 
boendeformer för alla åldrar. Där egenägt boende ska prioriteras genom att säkerställa 
att relevanta byggklara tomter till privatpersoner samt byggklar mark till privata bygg 
och fastighetsbolag alltid finns tillgänglig.  

8. Utbudet av kultur, fritids och friluftsaktiviteter ska ha en bredd och hålla god kvalitet.  

9. Samhällsnyttig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång.  

10. Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling med en levande landsbygd.  

11. Kommunen skall i högre utsträckning prioritera att skapa ett gott företagsklimat för de 
minsta företagen. 

12. Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. 

13. Finspångs kommun skall erbjuda en god och trygg arbetsplats där de anställda trivs 
och växer i sina uppdrag. 

14. Andelen löntagare bland Finspångsborna ska öka medan kostnaderna för 
försörjningsstöd ska minska. 

15. Finspångs kommun ska upprätta en ambition om att på sikt bli mindre beroende av 
det kommunala utjämningsbidraget. 



Prioriterade uppdrag för 2021 SD Finspång 

Övergripande  

➡ Översyn samt effektivitetsförslag av samtliga sektorers administration och överbyggnad  

➡ Utreda stationshuset utifrån framtida kommunala verksamhetsbehov 

➡ Utred implementering av automatisering av handläggning Ekonomiskt bistånd 

➡ Implementera återvandringsenhet samt utred återvandringsbidrag 

  

Arbetsgivarperspektiv 

➡ Plan för ökad grundbemanning för att minska timvikarier och ge tryggare 
anställningsvillkor  

Vård och omsorg  

➡ Följ och analysera vad reformen ”god och nära vård” kan innebära för Finspångs 
kommuns verksamheter  

➡ Utred och ge förslag på förbättringar för Björnkullens lokalisering och verksamhet. 

➡ Utred kostnader mer näringsrik och varm mat till brukare. 

➡ Utred möjligheterna till seniorbostäder, äldreomsorg och förskola i ”gamla” lasarettets 
lokaler. 

Ungdomsarbetslösheten  

➡ Utveckla åtgärder för att aktivt minska ungdomsarbetslösheten  

Skolan 

➡ Utvärdera fullvärdigt mellanstadium 4-6 på Grosvadsskolan  

➡ Utred landsortsskolornas förutsättningar för att lösa den generella lokalbristen i skolan.  

➡ Utred och utveckla användande av fjärrundervisning landsortsskolorna. 

➡ Säkerställ rutiner för skola med lika förutsättningar och fokus på höjd måluppfyllelse 
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Budgetramar 2021-2023

20

Sammanställning av ramar 2021 2022 2023

Kommunstyrelsen −5 800 −5 920 −6 043

Social myndighetsnämnden −270 −275 −280

Bygg- och miljönämnden −180 −184 −188

Revisionen −1 229 −1 254 −1 280

Överförmyndaren −2 726 −2 759 −2 792

Kommunfullmäktige −4 019 −4 103 −4 189

Valnämnden −65 −706 −65

Ledningsstab −110 053 −111 858 −113 692

Samhällsbyggnad −78 282 −79 108 −79 943

Utbildning −564 379 −576 728 −589 347

Social omsorg −232 695 −234 790 −236 905

Vård och omsorg −316 997 −324 657 −332 502

Kommungemensamma −67 085 −91 790 −128 604

Summa driftramar −1 383 781 −1 434 133 −1 495 831



Resultatbudget
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Resultatbudget Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 248 204 253 416 259 245

Verksamhetens kostnader −1 593 359 −1 639 387 −1 693 705

Avskrivningar −59 706 −68 210 −77 360

Verksamhetens 
nettokostnader −1 404 861 −1 454 181 −1 511 821

Skatteintäkter 1 035 575 1 072 150 1 114 144

Generella statsbidrag och 
utjämning 390 245 386 906 379 505

"Välfärdsmiljarderna" flykting 0 0 0

Finansiella intäkter 27 444 27 439 27 397

Finansiella kostnader −32 175 −32 508 −33 630

Årets resultat 16 229 −193 −24 404

Upplösning pensionsfond

Upplösning markeringar

Bostadspolitiska åtgärder

Arbetsmarknadspolitiska åtg

Årets resultat upplösning av 
markeringar

16 229 −193 −24 404

Resultatmål 1% 14 258 14 591 14 936

Kvar till resultatmål 1 971 −14 784 −39 340

Besparingskrav 0 % 1 % 3 %
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Anslagsområden 2021 2022 2023

Exploatering för boende och näringsliv 8

Klimat- och miljöanpassning 0,00

Offentliga miljöer 0,75

Samhällsskydd 6

Infrastruktur 12,50

Fastighetsinvesteringar 92,60

Verksamhetens investingar 11,50

Totalbelopp 131,35 65 65

Investeringsbudget 

Lånedel  66,35

Besparingar i investeringsbudget, omfördelning samt framskjutna projekt:  

Exploatering Dalsberg   0 kr 
Exploatering Grosvad 1:3  0kr 
Miljöutvpott 0 kr 

Bergslagsvägen gångfartsområde etp 2torgmiljöer i centrum 10 000tkr 

GC-väg Viggestorp fr v215 till GC-väg Torstorp 0kr 

Nytt hållplatsläge Gröna vägen  0kr 

Nytt hållplatsläge Skatglädjen-Hårstorp 0kr 

Lotorp förskola Kostnad för 36 550 tkr 

Omfördelning ur fastighetsinvestering till Dagbarnvårdarhuset Grytgöl  800 tkr  

Vi väljer också av försiktighetsskäl att bara ta lån för 2021 i investeringsbudgeten. 
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Kommungemensamma kostnader [tkr] 2021 2022 2023
Centrala medel lönepott -45212 -63877 -89962

Centrala medel lokalpool -1326,4 -1354,3 -1385

Centrala medel omplacering o rehab -380,7 -388,7 -396

Samordningsförbundet -594,0 -594,0 -594

Landsbygdsutveckling -270,0 -275,7 -282

Ledarutvecklingsinsatser -271,9 -277,6 -283

Kompetensutvecklingsmedel -326,3 -333,1 -339

Partsgemensam kompetensutvecklingsmedel -173,3 -173,3 -173

Diverse(Helix, enkäter mm)

Medlemskap CKS

Medlemskap SKR -575,0 -575,0 -575

Personalsociala åtgärder -297,0 -297,0 -296

Vägföreningar -795,0 -795,0 -795

Digitalisering -1980,0 -1980,0 -1980

Miljöutvecklingspott -198,0 -199,0 -199

Driftkostnader ny infrastruktur -729,0 -1222,0 -1722

E-handel -148,5 -148,5 -148

Lönekartläggning

Hyra kulturyta i Rejmyre

Ökad hyra nya vårdcentrum -3690 -3690,0 -3690

Omställningsmedel personal -500 -1980,0 -1980

Utvecklingspott gymnasieskolan

Utvecklings- och omställningspott -3607 -2910,0 -3 485

Från flyktingfond 10755 7802,0 3000

Flygfotografring & kartering -1000 0,0 0

Arbete med vision 30/35 0,0 0

Aktiva återgärder ungdomsarbetslöshet -1500 0,0 0

Elever med särskilda behov i skolan -3000 -3000,0 -3000

Summa externa kostnader -55819,0 -76268,1 -108284,3

Internränta anläggningstillgångar ramtillskott -3840 -5211,0 -6584

Avskrivningar nya investeringar -7426 -10310,0 -13736

Summa kapitalkostnader -11266 -15522,0 -20320

Nettoram kommungemensamma -67085 -91790,1 -128604,3

Kommungemensamma kostnader



Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

Sverigedemokraternas förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

1. Att anta Sverigedemokraternas förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 
2021-2023.  

2. Att omfördela medel inom sektor samhällsbyggnad till en ny resurs (en 
årsarbetare) till bygg- och miljöenheten för tillsyner och bygglovsärenden samt 
utökade väktartjänster helg kvällstid fre-lör helg om 291 tkr som tas inom ram. 

3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 131,3 miljoner kronor                             
och att 66,3 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad låneram.  

4. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021.  

5. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2021 

6. Att fastställa investeringsvolymen till 131,3 miljoner för 2021.  

7. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 7,5 miljoner kronor inom respektive 
anslagsområde.  

8. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1496 miljoner kronor 

9. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och med år 
2021.  
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10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 
Verksamheten:  

11. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 
kommungemensamma kostnader  

12. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och med 2022 
avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader 

13. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten år 
2021 som läggs till kommungemensamma kostnader.  

14. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i skolan som 
läggs till kommungemensamma kostnader.  

15. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och omsorg.  

16. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning inom sektor 
social omsorg med inriktning automatisering handläggning ekonomiskt bistånd samt 
extra utredningsresurser bidragsbrott.  

17. Att från och med 2021 omfördela inom ram sektor social omsorg 1000tkr för 
återvandringsenhet. 

18. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 
utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade riktlinjer.  

19. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för sektorerna 
exklusive sektor utbildning och vård omsorg

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 

Text: Torgny Maurer tillsammans med parlamentariska gruppen för SD Finspång 
Citat: från Sverigedemokraternas principprogram 2011  

Foto/Layout: Irina Sedova 



finspang@sd.se

@sdfinspang

sd.finspang

https://twitter.com/SDFinspang

073-612 45 18

mailto:finspang@sd.se
https://www.instagram.com/sd.finspang/?fbclid=IwAR1QUQNKoFFePVR493tgN8Ug3YLuIDO8tp27L2kIF7FkmEmavH2TOIpRJRU
https://www.facebook.com/sdfinspang/
https://www.facebook.com/sdfinspang/
mailto:finspang@sd.se
https://www.instagram.com/sd.finspang/?fbclid=IwAR1QUQNKoFFePVR493tgN8Ug3YLuIDO8tp27L2kIF7FkmEmavH2TOIpRJRU
https://twitter.com/SDFinspang
https://twitter.com/SDFinspang

	Inledning
	Vision
	Problem och Lösningar
	Sverigedemokratiska vägval
	Skolan
	Omsorg-Trygg ålderdom
	Landsbygd
	Tätort och stad
	Ekonomi & Demokrati
	Lag och Ordning
	Små och medelstora företag
	Kultur och kulturarv
	Indikatorer
	Prioriterade uppdrag för 2021 SD Finspång
	Budgetramar 2021-2023
	Resultatbudget
	Investeringsbudget
	Kommungemensamma kostnader
	Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021

