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Inledning
Sverigedemokraternas politik bygger på socialkonservatismen. Demokrati, jämlikhet och
gemenskap samt respekt för våra traditioner och vår kultur är viktiga grundstenar för oss i
vårt politiska arbete.
I ett sverigedemokratiskt styrt Norrköping ska en bra livsmiljö vara en självklarhet, oavsett
stadsdel eller område. Vår uppfattning är också att välfärden ska byggas stark och att våra
invånare ska kunna lita på att kommunens välfärdsservice håller hög kvalitet.
Sverigedemokraterna anser att vår gemensamma miljö är mycket viktig för
allas trivsel och trygghet, därför prioriterar vi också underhåll när det gäller vägar,
renhållning, samt borttagning av klotter och annan vandalisering.
Vi vill värna om våra äldre invånare som förtjänar en äldreomsorg som ser
till den enskildes behov. Givetvis ska det inte spela någon roll var i kommunen man är
bosatt.
Covid-19-pandemin har synliggjort brister i några av verksamheterna och tydligt visat att
patientsäkerheten inom den kommunala vården inte alltid håller måttet. Det är därför
angeläget att kommunen analyserar befintliga behov noga och arbetar för att kommunens
framtida insatser är väl avvägda och av hög kvalitet.
Personal inom vård- och omsorg har rätt till en god arbetsmiljö och en skälig
arbetsbelastning. Vi anser att personalkontinuiteten behöver tryggas och att
kompetenskraven för anställda inom äldreomsorgen tydliggörs.
Skolan ska vara en trygg arbetsplats för alla. Lärarna och övrig skolpersonal ska arbeta
med det de är utbildade för. Skolan måste skapa en välfungerande lärmiljö, där kunskapen
står i centrum. Verksamheten ska planeras och organiseras med hänsyn till skillnaderna i
elevernas inlärningsförmåga och deras behov av stöd.
De senaste åren har migrationen till Sverige, varit väldigt omfattande. Norrköping har på
kort tid tagit emot ett stort antal invandrare, som av naturliga skäl belastar kommunens
resurser. Många av våra invandrare kan inte försörja sig själva på grund av att de inte kan
svenska tillräckligt bra eller har någon utbildning som gör dem anställningsbara. Det som
kommer att påverka kommunens framtid, är politikernas förmåga att skapa goda
förutsättningar för migranterna som, på ett snabbt och effektivt sätt, gör dem till
välanpassade nya svenskar.

Florian Aranda, gruppledare för Sverigedemokraterna
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SD:s budgetförslag
Att göra en budget handlar om att både tillföra pengar till olika verksamheter och se till att
pengarna används på rätt sätt, till rätt ändamål.
Sverigedemokraterna fokuserar på fyra områden i årets budget: utbildning, kultur och fritid,
vård och omsorg samt trivsel och trygghet. Vårt budgetförslag utgår ifrån Kvartettens
budget som vi bearbetat och förbättrat med egna förslag. För Sverigedemokraterna är det
viktigt att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade.
Utbildningsnämnden
Vill vi skapa en ny post som heter: ”Elever i behov av särskilt stöd”. Där skolorna kan
ansöka om bidrag för elever som behöver det stöd som den vanliga undervisningen inte
kan täcka. För att kunna tillgodoräkna sig bidraget måste skolan upprätta ett
åtgärdsprogram där elevens stödbehov finns beskrivna samt hur skolan avser hjälpa
eleven. Skolan ska kunna redogöra för hur åtgärden har påverkat elevens skolgång, samt
återkoppla efter avtalad tid, till Utbildningskontoret.
I den posten lägger vi 100 miljoner kronor från posten ” Strukturersättning” och 25 miljoner
kronor från posten ”Modersmålsundervisning”. Sammanlagt 125 miljoner kronor till elever
som är i behov av särskilt stöd.
Under årsredovisningen för 2020 visade kommunen ett överskott på nästan 460 miljoner
kronor. Av dessa medel balanserades drygt 270 miljoner kronor till eget kapital.
Norrköpings kommuns ekonomiska utveckling för 2021 är god. Skatteintäkterna, med
mera, visar ett överskott om nästan 240mnkr. Prognosen för nämndernas årsresultat, är
ett överskott om drygt 300 mnkr.
Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att spara för framtidens investeringar, men
det får inte ske på bekostnad av kommunens dagliga verksamhets behov.
Därför vill vi tillsätta från överskottet, i vår budget, utöver kvartettens förslag:
- Utbildningsnämnden, KAA (kommunalt aktivitetsansvar): 2 miljoner kronor. För att
hjälpa ungdomar, mellan 16 och 20 år, som av olika skäl, vare sig arbetar eller
studerar
- Tekniska nämnden: 11miljoner kronor till vägunderhåll och klotter. För att skapa en
trygg och trevlig miljö.
- Kultur och fritidsnämnden: 5 miljoner kronor. För att stötta de museer och
fritidsverksamheter som drabbas av pandemin och hjälpa dem med omstarten.
- Vård-och omsorgsnämnden: 20 miljoner kronor till Hemtjänsten för att öka
personaltätheten, 20 miljoner till demensboende för att öka personaltätheten
- Kommunrevisionen: 1 miljon kronor. Så att Kommunrevisionen får
möjligheten att arbeta under rimliga förhållanden.
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Demokrati
Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av
Sverigedemokraternas principer.
De personer som har valts in i Norrköpings kommunfullmäktige, är kommuninvånarnas
främsta politiska företrädare. Det är för kommuninvånarnas skull, viktigt att ha respekt för
valresultatet och se till att politiska tjänster och olika former av stöd som tillkommer
partierna, fördelas förutsägbart och rättvist, för att inte beröva invånarnas rättmätig politisk
representation, utifrån relevant valresultat.
Det kommunala självstyret är en viktig del av vår demokrati. Ett exempel på intrång i
kommunernas självstyre är den av regeringen förda migrationspolitiken som, i hög
grad, påverkat vår kommun, utan att man tagit hänsyn till vad kommunens medborgare
tycker om denna samhällsförändring. Sverigedemokraterna har länge varnat för
konsekvenserna av det påtvingade mångkulturella samhället och de problem som det
skapar. Segregation och utanförskap, främmande kulturella inslag och normer som tex
klanstrukturer, utgör numera ett allt större hot mot vårt öppna samhälle och riskerar att
destabilisera demokratin. I Norrköping har vi ett antal segregerade områden och det
eskalerande våldet också drabbar tredje man, vilket ökat otryggheten i vår kommun.
Ett annat exempel på inskränkning av det kommunala självstyret är förslaget om att
kommunernas veto bör avskaffas, i samband med etableringen av ny vindkraft.
Sverigedemokraterna anar att detta är intentionen, vad gäller den planerade
utbyggnaden av vindkraftsparkerna i Norrköpings kommun.

Kommunen som arbetsgivare
En välfungerande arbetsorganisation och goda arbetsvillkor förbättrar möjligheterna till
trygga anställningar. Sverigedemokraterna anser att Norrköpings kommun måste bli mer
attraktiv för att attrahera kompetenta medarbetare. Vi vill motverka den negativa spiral
av brister i arbetsmiljön och ökad belastning på grund av besparingar.
Alla anställningar inom kommunen skall ha som utgångspunkt: rätt person på rätt plats,
utan kvotering. Heltäckande slöja eller andra plagg som normaliserar förtryck skall inte
förekomma inom kommunala verksamheter. All personal som arbetar med barn, utsatta
grupper eller äldre, ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Goda språkkunskaper i svenska ska vara ett måste för att kunna arbeta i Norrköpings
kommun.
Våra förslag
Att kommunen tar fram underlag för en mer rättvis fördelning av kommunalrådsposter
samt politiska sekreterare, så att fördelningen återspeglar folkviljan.
Heltäckande

slöja eller andra plagg som ökar otryggheten eller normaliserar förtryck skall inte
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förekomma inom kommunala verksamheter.


All information som förmedlas från kommunen till medarbetare ska ske enbart på svenska och
på minoritetsspråk, när lagen så kräver.



Trygghet
Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld, instabilitet och
psykisk ohälsa.

Att människor känner sig trygga i vardagslivet är en förutsättning för stabil o c h
d e m o k r a t i s k samhällsutveckling.
Lag och ordning är i första hand ett polisiärt åtagande men kommunen har samtidigt ett
ansvar att skydda sina invånare.
Norrköpings kommun har idag stora problem med otrygghet, i synnerhet när det
kommer till våra utanförskapsområden. Dessvärre kan vi konstatera att situationen
inte förbättras med tiden. Norrköping har under det senaste åren drabbats av
brutala mord som saknar motstycke i kommunens moderna historia. De
återkommande f a l l a v skadegörelse och bränder som sker runt skolor och på allmänna
platser kostar årligen kommunen flera miljoner kronor.
Ungdomsrelaterad brottslighet syns tydligt i statistiken, med ett ökat antal personrån och
ordningsstörningar. Kommunen bör därför satsa på en enhet som jobbar enbart med
ungdomsrelaterad brottslighet, en uppsökande verksamhet mot ungdomar som lyder
under Socialkontoret, eftersom de har anmälningsskyldighet och direkt kan hantera ärenden
och rapportera oro för de ungdomar de träffar på i riskgruppen. Detta skulle även
förenkla den interna rapporteringen och uppföljningen av tex ett ungdomsärende.
Att vara kriminell ska vara förenat med påtagliga konsekvenser.
Sverigedemokraternas inställning till brottslingar är att de ska identifieras och
lagföras. Ökad kameraövervakning och fler patrullerande ordningsvakter behövs,
för att åtgärda de problem som bland annat dagens migrationspolitik till stor del
har skapat.

Våra förslag
 Att särskilt otrygga och brottsutsatta områden bör bevakas genom extrainsatser
i form av kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande
ordningsvakter.
 Inrätta uppsökande verksamhet mot ungdomar som lyder under socialkontoret.
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Samhällsplanering
Historiskt är Norrköping en industri-, handels- och sjöfartsstad med en stadsbild som
både är traditionell och modern. Det unika industrilandskapet präglas av kraftverken och
forsarna i Motala ström. Ett bördigt jordbrukslandskap, skogsmarker, stränder och sjöar är
faktorer som vi bör framhäva i samhällsplaneringen.
Norrköping är idag inne i en spännande omvandlingsperiod med industrietableringar och
utveckling av nya bostadsområden som tex Nya Hamnen. Kommun har en stor potential
och rika förutsättningar att fortsätta att utvecklas och blomstra såväl socialt, kulturellt
och ekonomiskt.
Det ska vara lätt att få bygglov för företagare, villa- och fastighetsägare som önskar etablera
sig eller bygga nytt. Kommunen bör vara tillmötesgående och göra allt för att underlätta
processen.
Vi ser också positivt på en stadsutveckling där nya områden byggs utanför stadskärnan .
Kommunen ska ha en aktiv roll genom att på ett tydligt sätt locka entreprenörer som är villiga
att investera i bostäder och industrifastigheter.

Våra förslag
 Att man vid nybyggnation ska ta stor hänsyn till vad som passar in i stadsbilden.
Vi ser gärna att man respekterar svensk byggnadstradition.
Att fullskaliga moskéer med minareter inte ska byggas, eftersom de kan anses
störa den traditionella stadsbilden.

Infrastruktur
Norrköping har alla förutsättningar att vara en stark industristad med ett mångsidigt
•
näringsliv. En välfungerande IT- och energiförsörjning samt tillgång till bra kommunikationer
i
form av vägar, järnväg, hamn och flyg.
Ostlänken är ett nationellt projekt som kommer att ytterligare bidra till en för kommunen
positiv utveckling. Det gynnsamma geografiska läget, våra naturtillgångar och en god
stadsplanering skapar en modern, välfungerande och trivsam stad.

Trafik
Norrköping växer och det märks även i trafiken. Tillväxten måste följaktligen ske så att
trafikstrategin utgör ett bra underlag för att skapa ett tillgängligt och hållbart trafiksystem med
god framkomlighet för biltrafik, kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafikanter.
Bilen är och kommer även i framtiden att vara ett transportmedel som många är beroende av. i
en modern och framgångsrik stad, i ständig utveckling, måste även biltrafiken fungera.

I samband med att kommunen aktivt försvårar för bilismen i stadskärnan, skapas problem för
de boende, näringslivet och turismen. Det är avgörande för en levande stadskärna att det finns
en god tillgång till parkeringsplatser.
Norrköpingsbornas populära spårvägsnätverk är en del av stadens hjärta och bör naturligtvis bevaras.
Spårvägstrafiken står dock för en icke oansenlig kostnad, framförallt vad gäller drift
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och underhåll. Utbyggnaden av ytterligare spår bör noggrant analyseras av ekonomiska skäl.

Våra förslag
 Att kommunen tar fram en åtgärdsplan för att successivt utveckla, förbättra våra vägar och
cykelbanor.
 Att kommunen tar fram en åtgärdsplan för att möjliggöra för biltrafik och minska
köer i Norrköpings centrala delar vid rusningstrafik.
 Att kommunen tar fram en åtgärdsplan för att garantera ett trafiksäkert vägunderhåll.

Landsbygden
Skogen, fisket, jordbruket och besöksnäringen innebär stora möjligheter till sysselsättning
och en levande kommun.
Norrköpings kommun är mer än bara innerstad. Vår kommun innefattar allt ifrån
moderna bostadsområden i stadskärnan till byar och jordbruk på landsbygden.
Urbaniseringen som är en naturlig konsekvens av utvecklingen mot en avancerad
kunskapsbaserad ekonomi påverkar också Norrköping. Samtidigt framstår det som
uppenbart att det finns starka fördelar för flertalet företag och människor att bo och
verka på landsbygden. Sverigedemokraterna är ett landsbygdsvänligt parti. Många
företag kan frodas i landsbygdsmiljö och vi vill skapa förutsättningar för att motverka avfolkningstrenden och göra landsbygden enklare att leva och verka i.
Stark landsbygd bidrar till att höja självförsörjningsgraden och beredskapen, detta
visades tydligt under den alltjämt rådande pandemin.
Vi anser att åkermark är en värdefull naturtillgång och ska brukas hållbart så att även
kommande generationer kan dra nytta av våra naturresurser i ett långsiktigt perspektiv.
Åkermark för användning av bostadsbygge och annan icke jordbruksverksamhet ska
tillåtas enbart när ingen annan lösning finns.

Våra förslag
 Att kommunen genom Bygg-och miljöskyddsnämnden får i uppgift att möjliggöra ett arbete
för en förenklad hantering av bygglov för småföretagare i glesbygden.
Verka för att alla landsbygdsbor ska få tillgång till snabb och stabil

internetanslutning.
Verka för att brottsligheten mot bönder, deras verksamhet och landsbygdsbor ska

ges högre prioritet. Samt i samråd med polisen ta fram ett förslag för att åtgärda
problematiken.
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Bostadspolitik
Norrköping lider fortfarande brist på lägenheter för ensamstående och mindre familjer. För
att motverka denna trend bör kommunen aktivt vara ett stöd för byggföretag och
fastighetsägare som önskar bygga mer, vi har även ett hyresbolag som kan göra mer.
Ett nytt ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB bör inrättas med följande
inriktning: Bolagets huvuduppgift är att bygga och förvalta bostadsfastigheter med
lägenheter av de slag som det råder brist på i kommunen och som kommersiella bolag
inte tillgodoser. Genom att vara förutseende och bygga fler studentbostäder, kan vi bereda
väg för en expansiv universitetsutveckling.
Norrköpings kommun har tagit emot många nyanlända och enligt Migrationsverkets prognos förväntas det komma ytterligare hundratusentals människor till Sverige genom
anhöriginvandring de närmaste åren, något som också kommer att påverka oss.
Norrköpings kommun bör inrätta en bostadsplanering för att tillgodose behovet av
lägenheter som är ekonomiskt anpassade för ändamålet.

Miljö- och klimatåtgärder
Vi ser värdet av en miljövänlig och hållbar stadsutveckling, närheten till vatten och grönområden gör
Norrköping attraktivt och bidrar till att ge staden dess karaktär.

Sverigedemokraterna vill ha ett miljövänligt samhälle. Vi vill ha ren luft och låga bullernivåer i
stadskärnan så att staden blir angenäm att leva och verka i.
När vi utvecklar Norrköping vidare är vårt sätt att hantera vår närmiljö avgörande för stadens
framtid. Det är viktigt att vi bygger en stad som kan stå emot extrema väderhändelser, som
kraftiga regn och översvämningar, värmeböljor och torka.
Vi måste också göra det lätt för människor att källsortera och det måste finnas goda möjligheter
att återanvända och reparera, istället för att överkonsumera. Ett ökat antal återvinningsstationer
och till dem knutna second hand butiker kan vara en väg framåt för en renare stad.
Sverigedemokraterna är mycket kritiska till nedskräpningen och vandaliseringen av offentliga
miljöer som förekommer i kommunen och i våra grönområden. Vi vill fortsatt verka för att fler får en
ökad förståelse för hur viktig en ren och välskött stadsmiljö är för vårt välbefinnande och vår hälsa.
Vi anser det därför som mycket viktigt att kommunen håller vår gemensamma miljö ren och fri från
klotter, skräp och skadegörelse. Forskning visar att upplevelsen av trygghet ökar i en ren och
välskött stadsmiljö.
Sverigedemokraterna är positiva till ytterligare satsningar på elfordon, men är naturligtvis också
öppna för en utveckling av andra typer av miljövänliga bränslen. Ett sätt att underlätta
vidareutveckling är genom ett intensifierat samarbete mellan olika företag och myndigheter inom
området.
Att skapa ett samhälle fritt från skadliga och dyra fossila bränslen ser vi idag som en naturlig
utveckling. Att kommunen satsar på ny teknikutveckling inom miljö- och klimat kan också ha en
dragningskraft på nya etableringar inom nya branscher av näringslivet och ge ökat incitament att
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bedriva ny och innovativ forskning inom området.
Sveriges huvudsakliga elproduktion via kärnkraft och vattenkraft är redan fri från koldioxidutsläpp,
vilket vi ser som mycket positivt, men vi är medvetna om att en stor del av den energipolitik som
idag bedrivs i Sverige bortser från kärnkraft, när man planerar för framtida energibehov. Vindkraft
och solenergi anses av många kunna ersätta kärnkraften vilket Sverigedemokraterna inte håller
med om. Vi tror att vi behöver flera energislag för att säkra vår energiförsörjning.
Vid uppförandet av nya storskaliga vindkraftsparker, i kommunen, bör stor hänsyn tas till den
lokala opinionen och till de förutsättningar som finns i det aktuella området. Idag krävs det enligt
lag att kommunen tillstyrker exempelvis tillståndspliktig vindkraftsanläggning inom kommunens
gränser, vilket möjliggör ett "kommunalt veto".
Sverigedemokraterna har här motionerat om att avstånden mellan vindkraftverk och all form av
mänsklig bebyggelse bör ökas avsevärt. Ett ökat avstånd skyddar lokalbefolkningen mot de
allmänt kända, skadliga effekter som ett vindkraftverk orsakar, men innebär också att det blir
möjligt att leva och verka på landsbygden, i Norrköpings kommun, även i framtiden.
En utbyggnad av solenergin bör betraktas som ett komplement till den befintliga energipoolen.
Installation av tex solpaneler på byggnader eller i solcellsparker måste dock alltid föregås av en
grundlig marknadsekonomisk analys.

Våra förslag
 Att kommunen i m p l e m e n t e r a r i ö v e r s i k t s p l a n e n d e r i s k e r s o m
klimatförändringen för med sig.
 Att kommunen s a t s a r p å a t t u p p r ä t t h å l l a e n r e n s t a d s m i l j ö , f r i
klotter och vandalism, där det är lätt att leva på ett
miljövänligt sätt.
 Att kommunen använder sitt "kommunala veto" vid uppförande av storskaliga
vindkraftsparker om det inte går att lösa planeringen på ett sådant sätt att det inte
påverkar människor, djur och ekosystem negativt eller på annat sätt äventyrar
kommunens intressen.

Djurskydd på riktigt
Mat som serveras inom kommunens verksamheter ska komma från djur som blivit uppfödda
eller slaktade på ett sätt som inte strider mot svensk lag. Vi värnar ett starkt djurskydd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sverigedemokraterna vill garantera att ingen mat som serveras inom kommunens
verksamheter kommer från djur som har blivit uppfödda eller slaktade på ett sätt som strider
mot svensk lag. Denna princip anser vi är viktig för att vår syn på en sund djurhållning ska
vara trovärdig.
Sverige har en lång tradition av ett starkt djurskydd som är väl förankrat hos våra
medborgare, en inställning som innebär att vi bryr oss om djur och deras välmående.
Som ett första steg för ett bättre Norrköping vill vi bland annat arbeta för att förtydliga
upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök. Vi vill se till att svensk
djurskyddslagstiftning följs i samband med inköp till kommunens verksamheter.
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För att trygga våra lokala bönders framtida möjligheter bör vi se över deras chans att
utveckla sin verksamhet ytterligare. Östergötland är ett område med en lång historia och
tradition av matproduktion. Vi bör därför värna o m det lokala jordbruket och kommunens
självförsörjning vad gäller livsmedel.
Våra förslag
Att kommunen i framtiden använder upphandling av livsmedel till
kommunala kök, som metod för att främja lokala producenter och öka
andelen närproducerade livsmedel.
Att kommunen endast upphandlar livsmedel som producerats i
enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.

Socialvård och hälsa

Sverigedemokraterna respekterar var och ens livsval och vi är beredda att se till att den
som behöver kommunens råd och bistånd också får det. Kommunens socialförvaltning
ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den enskilde på ett
professionellt sätt när hjälpbehov uppstår. Allt arbete inom socialtjänsten ska genomsyras
av respekt och empati i relation till dem man ska bistå.
Socialtjänsten ska ha fokus på barn och vuxnas behov i utsatta livssituationer. För att
skapa de bästa förutsättningarna att vara samhällets skyddsnät är det av yttersta vikt att
medarbetaren i verksamheten ska ges möjligheter till att arbeta under stabila och
långsiktiga arbetsförhållanden, för att kunna vara det skyddsnät och stöd som individer
och familjer har behov av. När resurserna inte är tillräckliga ska insatser till barn och
ungdomar prioriteras, så att Barnkonventionen inte bara blir vackra ord utan en realitet
vid nödvändiga prioriteringar.
Sverigedemokraterna värnar om att barnen i samhället ska få skydd, stöd och den
barndom som de har rätt till i enlighet med Barnkonventionen. Vi ska ha fokus på att de
insatser som finns i verksamheten ska leda till att individen, familjen och barnen får det
varaktigt bättre med ett särskilt fokus på att barn och unga har inflytande över sina liv.
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Missbruksvård
Kommunen bör gå samman med omkringliggande kommuner och landstinget för
att etablera en beroendeenhet

Den som hamnat i ett missbruk klarar nästan aldrig av att bryta det på egen hand. Snabb
och professionell hjälp är nödvändig för att bryta missbruk och för att återföra den drabbade
till ett värdigt liv. Kostnaderna kan och är ofta väldigt höga, men vi menar att kostnaden för
att inte behandla missbruksproblem är ännu högre både ur en ekonomisk och social
synvinkel.
Våra förslag
Att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram som försäkrar att missbrukare som

söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi.
Att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram som försäkrar att missbrukare med
dubbeldiagnos placeras i särskilda boenden anpassade för ändamålet.
Att inga överåriga ska finnas i verksamheter för barn och unga med dess insatser.
Att utveckla fler hemmaplanslösningar och minska kostnader för externa
placeringar.

Vård och omsorg
”Sverigedemokraterna vill att Norrköping ska vara en kommun där våra invånare kan
åldras i trygghet. Vi vill se en värdig äldreomsorg som håller hög kvalitet och samtidigt
verka för att den personal som arbetar inom äldreomsorgen har goda arbetsvillkor och den
bästa tänkbara arbetsmiljön.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Äldreomsorgen i Norrköpings kommun ska vara trygg och säker. Våra äldre kommuninvånare ska känna till
vilken hjälp och vilket stöd som kan förväntas av kommunen på ålderns höst.
Den vård och omsorg som ges ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån den äldres specifika behov. För att
kunna fullfölja det ansvaret måste kommunen säkerställa att kommunanställda inom vård- och
omsorgsprofession också får rätt förutsättningar för att kunna utföra sin yrkesutövning. Personal som
arbetar inom äldreomsorgen måste givetvis ha fullgod kompetens för att kunna genomföra sina
arbetsuppgifter.
Sverigedemokraterna har länge påtalat vikten av att personal i vård- och omsorgsverksamhet besitter goda
kunskaper i det svenska språket. Vi menar att det är helt grundläggande för att kunna erbjuda en god vård
och omsorg. Förutsättningarna för att arbeta inom äldreomsorgen måste vara tydliga, tillsammans med
kompetens och erfarenhet, ska kraven på mycket goda kunskaper i svenska språket vara helt avgörande
vid anställning. Kommunen ska alltid garantera de äldres säkerhet, därför ska krav på utdrag från
belastningsregistret införas och gälla vid anställning, det ska även vara möjligt för arbetsgivaren att
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efterfråga utdrag från belastningsregistret vid behov.
Kommunen är huvudman för äldreomsorgen och ansvarar för vilka insatser som beviljas, samt att dessa
insatser är av god kvalitet. Covid-19-pandemin har synliggjort en rad brister och svagheter inom svensk
äldreomsorg. Det har exempelvis handlat om låg personalkontinuitet, bristande tillgång till personal med
rätt kompetens och brister i samordning mellan huvudmän.
För att äldreomsorgen i Norrköping kommun ska kunna utvecklas till det bättre menar
Sverigedemokraterna att det finns behov av att granska och utreda kommunens specifika utmaningar och
behov. Detta för att på ett mer målinriktat sätt kunna förstärka vår kommunala äldreomsorgsverksamhet
och arbeta långsiktigt med att stärka äldreomsorgen.
För att arbetet med att uppnå goda arbetsvillkor, och en förbättrad arbetsmiljö, ska bli möjliga att uppnå
finns det tydliga behov av att låta medarbetarna göra sin röst hörd. Personal som arbetar inom den
kommunala vård- och omsorgsverksamheten har viktiga kunskaper och erfarenheter att dela med sig av.
För att kommunen ska bli bättre på att tillgodose de verkliga behov som finns ute i verksamheterna menar
Sverigedemokraterna att en medarbetardialog mellan ansvariga politiker och tjänstemän ska upprättas.
Formerna för, och verkställandet av, medarbetardialogen ska hänvisas till kommunstyrelsen.

Våra förslag:
Tydliga riktlinjer och kompetenskrav, som exempelvis språktest, ska införas vid anställning av
personal inom äldreomsorg och hemtjänst.
Krav på utdrag från belastningsregistret för anställd personal som arbetar inom
Äldreomsorg och hemtjänst, ska införas.
Tillsätta en utredning för att granska bristerna inom den kommunala äldreomsorgen
Inrätta en medarbetardialog mellan ansvariga politiker, tjänstemän och
Äldreomsorgspersonal.

Psykisk hälsa
Den ökande psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar.
Sverigedemokraterna prioriterar frågor som rör psykisk hälsa mycket högt och vill
att Norrköpings kommun ska agera kraftfullt för att möta den växande problematiken
med psykisk ohälsa. Vi vill också se tydliga och målinriktad insatser för att motverka
förekomsten av suicid i kommunen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Den psykiska ohälsan måste mötas och hanteras på alla samhällets nivåer. Vår kommun har ett viktigt
ansvar när det kommer till att värna psykisk hälsa hos kommunens alla invånare. Kommunen har också ett
ansvar att skapa goda förutsättningar för att förebygga en ökad psykisk ohälsa.
Kunskapsnivån, vad det gäller psykiska sjukdomar, är relativt låg. Det finns fortfarande både
nedvärderande och fördömande attityder gentemot personer som lider av psykiska besvär och psykiatriska
diagnoser. Det är givetvis väldigt problematiskt och bidrar bland annat till att omgivningen kan undvika att
uppmärksamma psykiska problem. Bristande förståelse kan även resultera i att den drabbade inte söker
hjälp i tid, och heller söker rätt sorts hjälp. Det här är dock något som kan motverkas genom
kunskapsspridning och utbildning.
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Sverigedemokraterna uppmärksammar att den styrande majoriteten i kommunen har hörsammat vårt
förslag gällande Mental Health First Aid, eller på svenska översatt till ”Första hjälpen till psykisk hälsa”.
Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram som tagits fram i Australien.
Utbildningsprogrammet är tänkt av vara till för allmänheten och ska ge de deltagare som går kursen
kunskaper verktyg att akut rycka in och ge en korrekt ”första hjälp” tills dess att den drabbade
individen kan få professionell hjälp.
Vi anser att det är mycket glädjande att kommunen nu har valt att göra verklighet av förslaget och vi avser
att följa det fortsatta arbetet med stort intresse.
Sverigedemokraterna vill att kommunen ser över möjligheten att regelbundet bjuda in experter inom
området psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention för att personalen kontinuerligt ska kunna uppdateras
om den senaste forskningen, samt få möjlighet att inhämta aktuellt fakta- och kunskapsunderlag.
Vi skulle också vilja se att Norrköpings kommun anordnar en årlig temadag för folkvalda politiker, och
kommunens tjänstemän, där ämnet suicid och psykisk ohälsa behandlas.
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och varje självmord innebär ett stort
misslyckande för samhället. Varje år tar cirka 1600 personer sitt liv i Sverige och omkring 15 000 personer
försöker att avsluta sina liv. Antalet självmord är därmed nästan sex gånger fler än antalet dödsfall i
trafiken.
Då hälso- och sjukvården främst är en regional, alternativt nationell fråga, kan det resultera i att
kommunen inte inser sin viktiga roll i arbetet med att motverka förekomsten av suicid. Psykisk ohälsa och
suicid är dock betydligt bredare än så och kan därför inte heller begränsas till att vara en fråga som är
avgränsad enbart till sjukvården.
I vårt tidigare budgetförslag lyfte vi vikten av att Norrköpings kommun behöver kartlägga platser där
självmord förekommer och i största möjliga mån förhindra möjligheterna till att personer kan ta sitt liv.
Exempel på det kan vara att sätta upp höga staket vid broar och göra det fysiskt svårt att begå självmord
vid järnvägsövergångar. Det kan också handla om kameraövervakning och frekvent patrullerande vid
särskilt utsatta områden. Även det viktiga förslaget har kommunen nu tagit till sig, vilket givetvis är
mycket positivt.
Norrköpings kommun har tack vare Sverigedemokraterna antagit en nollvision mot suicid, och det är
givetvis väldigt bra. Nollvisionen får dock inte förbli enbart en vision, det krävs handling för att vi ska få till
en verklig förändring. Därför efterfrågar Sverigedemokraterna en seriös uppföljning av nollvisionen, som
vi menar likaså behöver kompletteras med tydliga delmål och utrymme för löpande analyser av
utvecklingen med anledning av det suicidpreventiva arbetet i kommunen.
Vi har sedan långt tillbaka drivit på för att Norrköpings kommun ska ta fram en kommunal handlingsplan
för att motverka förekomsten av suicid. Det finns behov av en handlingsplan som utgår ifrån våra specifika
och lokala behov. Efter att Sverigedemokraterna ännu en gång efterfrågat ett tydligare kommunalt fokus,
när det gäller det suicidpreventiva arbetet i Norrköpings kommun, har kommunstyrelsen nu äntligen
påbörjat arbetet med att ta fram en kommunövergripande riktlinje för suicidprevention.

Våra förslag:
 Norrköpings kommun ska löpande informera kommunfullmäktige om den kommunala
suicidpreventiva verksamheten.
Kommunen bör regelbundet anordna föreläsningar och utbildningar inom området psykisk

Hälsa/ohälsa och suicid.
Kommunen bör anordna en årlig temadag för folkvalda politiker, och kommunens tjänstemän,
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där ämnen som rör suicid och psykisk ohälsa/hälsa behandlas.
 Norrköpings kommun ska, i enlighet med Sverigedemokraternas förslag, kartlägga platser där

självmord förekommer och, i största möjliga mån, förhindra möjligheterna till att personer kan
ta sitt liv på utsatta platser i kommunen.
Norrköpings kommun ska ta fram tydliga delmål för att uppnå den antagna nollvisionen mot

suicid. Dessa delmål ska löpande följas upp och kommunens suicidpreventiva arbete ska
analyseras med jämna mellanrum.
Norrköpings kommun ska snarast ta fram och presentera den kommunövergripande riktlinjen

för suicidprevention inför kommunfullmäktige.

Kultur och fritid
Sverigedemokraterna menar att kulturen är en central del av livet, politiken och byggandet
av vårt samhälle. Vi behöver också kulturen för att kunna leva ett fullgott liv. En särskilt
viktig roll spelar kulturen som en tillväxtfaktor för ett starkt socialt kapital, eftersom kulturen
binder oss samman och skapar förutsättningar för relationer, utvecklar vår livskvalité och
hjälper oss att förstå samhället.

_____________________________________________________
Den svenska kulturen, vårt gemensamma språk, vår historia och vårt kulturarv binder samman det
svenska samhället. Den gemensamma kulturen inverkar på vår förmåga att kunna förstå och
kommunicera med varandra.
Kultur är ett begrepp som omfattar en mängd olika delar som konst, musik och litteratur men
också värderingar och socialt överförda levnadsmönster. Delaktighet i den svenska kulturen är
också fundamentet för en stark samhällsgemenskap och ett sätt att motverka segregation och
utanförskap.
Sverige har under lång tid, av våra politiker, betraktats som ett mångkulturellt samhälle.
Resultatet av denna mångkulturalism ser vi nu med nationell splittring, parallella samhällen och
växande problem med konflikter mellan olika grupperingar och ökad intolerans.
Sverigedemokraterna anser att Sverige istället bör anses vara ett mångfaldssamhälle med en
stark gemensam svensk kultur som bas, detta för att motverka splittring och segregation. Vi anser
att goda kunskaper i svenska tillsammans med en djup förståelse för den svenska kulturen och
dess värderingar är den bästa vägen för att bygga ett samhälle för alla.
Både det nationella och lokala kulturarv som finns i Norrköpings kommun har många unika
värden, som kan skapa gemenskap. Den starka kopplingen till vår rika historia bidrar till att vi kan
förstå både vårt ursprung och vår samtid bättre. Att vi aktivt delar med oss av denna historia till
alla människor, som bor i, och som kommer till vår kommun, fungerar identitetsskapande och
stärker samhällsgemenskapen.
Sverigedemokratisk kulturpolitik tar fasta på att vi är formade av de som verkat före oss och att vi
är en del av en historisk helhet. Därför ska staten tillsammans med kommunerna bedriva en
kulturpolitik som ser till att morgondagens generationer får kunskap om den helheten och förstår
på djupet varför det svenska samhället i stort, och vår kommun idag, ser ut som den gör.
Norrköpings museer
I Norrköping finns ett flertal välskötta och välbesökta museer och konstgallerier. Möjligheterna till
att uppleva och lära både om stadens historia, den moderna samtidskonsten och vår rika
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industrihistoria är god. Sverigedemokraterna vill ha ett fritt kulturliv som inte staten eller
kommunpolitiker ska styra över. Att använda våra kulturinstitutioner som bas för “ensidig politisk
propaganda” är något som Sverigedemokraterna starkt motsätter sig. Vi anser att en tydlig
lagstiftning behövs som en garant för att våra museer förblir goda utbildningsinstitutioner kring vårt
kulturarv och alla kulturens former.

Våra förslag
Att kommunen aktivt arbetar för att förvalta och förmedla Norrköpings kulturarv och föra

det vidare till kommande generationer och nyetablerade medborgare.
Att kommunens kulturinstitutioner, teatrar och museer, bidrar till ett

gemensamhetsskapande kulturliv rikt på upplevelser, för alla medborgare.
Att kommunen spelar en aktiv roll i firandet av alla svenska traditionella högtider.
Att kommunalt kulturstöd enbart går till föreningar och institutioner som tydligt verkar inom

ramen för det demokratiska samhällets värderingar.
Att kommunen inte stödjer, eller ger utrymme åt, olika former av “politiskt färgade

organisationer” ägnade åt aktivism och ensidig propaganda, eller som verkar
segregerande.
Att kommunen aktivt deltar i och arrangerar seminarier, föreläsningar och utställningar

som sprider kunskap om och förvaltar vårt svenska kulturarv, våra värderingar och vår
demokrati, så att alla våra medborgare lär sig förstå vårt samhälle.
Att “det fria kulturlivet” i Norrköping inte regleras, byråkratiseras och finansieras av

kommunen, utan tillåts hitta egna finansieringsvägar och verka “fritt”.

Norrköpings kommun bör arbeta tätare med idrottsföreningar för att främja idrott och
medborgarnas hälsa. Norrköpings kommun bör också kunna värna och erbjuda stöd till
föreningarna i det svår läge som pandemin skapat. Ekonomiskt stabila föreningar bidrar
till hela samhället, genom att tillhandahålla både underhållning och fysisk aktivitet, för
vuxna och barn. Det påverkar livsglädjen, förbättrar hälsan och bidrar till integration och
gemenskap. Våra elitidrottsföreningar ska likaså ses som en ekonomisk resurs som
innebär att vår kommun blir känd och får ”en plats på kartan”.
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Förskolan
Vi vill ha en förskola där barnen trivs och utvecklas utan dogmer och pekpinnar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolan är en mycket viktig del av det svenska skolsystemet. Sverigedemokraterna önskar
skapa en förskola där alla barn trivs, utvecklas och känner trygghet, och där varje barn
bemöts utifrån sina individuella förutsättningar. Föräldrar som lämnar sitt barn på förskolan
skall göra det i förvissning om att deras barn blir väl omhändertaget och att omsorgen drivs
på ett tryggt och säkert sätt.
Sverigedemokraterna anser att all undervisning i förskolan ska vara evidensbaserad och fri från
politiska dogmer och trender. Vi förordar små barngrupper där barnen kan utvecklas socialt och
motoriskt i en trygg miljö. Varje barngrupp/avdelning ska ha minst en legitimerad förskollärare
anställd. Vi anser också att svenska är det språk som ska användas i förskolan. Vi avvisar
modersmålsundervisning och anser att verksamheten har till uppgift att förbereda barnen för att
gå i svensk skola.
Sverigedemokraterna vill också stimulera föräldrar att tillbringa mer tid med sina barn och ser
därför vårdnadsbidraget för barn under tre år, som ett bra alternativ inom barnomsorgen.

Skolan
Det är oerhört viktigt med studiero, trygghet och god arbetsmiljö i skolan .
Det svenska utbildningssystemet har monterats ned under decennier. Internationella
undersökningar visar att Sverige halkar efter vad gäller resultat i kärnämnena. Senast vi såg
detta var i skandalen kring resultaten i Pisa-undersökningen 2018 och så sent som i oktober 2021
avslöjades nya allvarliga brister i andra viktiga undersökningar såsom PIRLS, som mäter
läsförståelsen.
Inom grund- och gymnasieskolan vill Sverigedemokraterna ha ett tydligt kunskapsfokus, goda
kunskaper i svenska, läsförståelse och matematik ska stå i centrum för skolans arbete. Alla elever,
både särbegåvade barn och barn i behov av extra stöd, ska beredas möjlighet att utvecklas i sitt
lärande
Sverigedemokraternas utbildningspolitik bygger dels på en återgång till det som tidigare fungerat
väl, dels på inspiration från de länder som lyckas bäst idag.
I Skollagen framgår det tydligt att stökiga elevers behov inte får överordnas de skötsamma elevernas, vi
anser att Norrköpings skolor behöver fler och mer välfungerande verktyg för att åtgärda
ordningsproblemen och skapa trygghet. Vi behöver också fortsatt satsa på en väl utbyggd
skolhälsovård och en god studievägledning.
Dagens strukturersättningssystem är baserat på en ineffektiv och förlegad modell. De låga
skolresultaten i våra socioekonomiskt utsatta områden visar att ersättningsmodellen inte har
fungerat. Här behövs det en rejäl förbättring, vad gäller fördelningen av resurserna.
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Våra förslag

 Vi vill införa skriftliga ordningsomdömen från och med första klass.
 Vi vill att Norrköpings kommuns skolor inför betyg från årskurs 4
Vi vill inrätta resursgrupper för elever med särskilda behov.
Vi vill inrätta jourklasser för elever som har begått allvarliga brott, eller som utgör en fara
för andra elever och lärare.
Vi vill att fler ska anställas inom till exempel elevhälsa och administration för att lärare
ska kunna fokusera mer på sitt pedagogiska uppdrag.
Vi vill satsa på barn med särskilda behov och på särbegåvade barn så att deras
lärandemöjligheter och arbetsmiljö förbättras.


Vi vill centralisera och effektivisera modersmålsundervisningen i kommunen.


 Vi vill att kommunen avvecklar strukturersättningen och sätter pengarna i posten
elever i behov av särskilt stöd.
Vi vill att kommunen inför tydliga kostriktlinjer angående specialkost.
 Vi vill att lärarna på kommunens högstadieskolor avlastas från mentorskapet.
 Vi vill förstärka och utveckla samarbetet med friskolorna


Lärarsituation
Norrköpings kommun har stora problem både med att rekrytera behöriga lärare och att
behålla befintliga. Norrköpings kommun bör förbättra arbetsvillkoren för våra lärare genom
högre och mer rättvisa löner, en lugn och trivsam arbetsmiljö samt möjlighet att göra det
lärarna är utbildade för, nämligen undervisa.
Tydliga riktlinjer måste utformas för vad som krävs för förstelärare. Kriterierna för att bli
förstelärare bör grunda sig i akademiskt kompetens och erfarenhet. Dagens rådande riktlinjerna är inte tydliga, vilket skapar konflikter och problem i kollektivet.
Våra förslag
 Att Norrköpings kommun intensifierar arbetet med att skapa jämlika löner mellan
lärarna.
 Lärarlönerna bör fastställas enligt en tydlig utbildnings- och erfarenhetsbaserad
karriärstrappa för att utjämna de orättvisa löneskillnader som förstelärarsystemet
och lärarlönelyft har orsakat.
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INVANDRING

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att Norrköpings
kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut, där invandrings- och
integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och
trygghet belyses.
De invandrare som önskar återvända till sitt hemland ska få adekvat hjälp.

Våra förslag
 Att Norrköpings kommun genomför en grundlig och omfattande kartläggning av
sociala och ekonomiska konsekvenser som den nationella invandringspolitiken har
haft för Norrköpings kommun de senaste decennierna, i ett så kallat
"mångkulturellt bokslut"
 Kommunen bör arbeta med informationsförmedling om möjligheter till återvandring
 Kommunen bör erbjuda invandrare , som förbundit sig att återvända, utbildning och
kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet,

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver
dock en väl uppbyggd vuxenutbildning som är en effektiv väg till ett arbete.
En person som har valt att läsa ett yrkesförberedande program
måste ges en reell möjlighet att läsa in de ämne som saknas för att kunna sadla om
och välja en väg inom högre utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap
för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning som motsvarar de krav och
önskemål som arbetsgivarna ställer.
Våra förslag
Kommunen ska stärka gymnasieskolans samarbete med näringslivet.

Komvux ska vara väi utbyggd och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till vidareutbildning.
 SFI kurser ska tidsbegränsas och deltagarna måste uppvisa resultat för att kunna fortsätta ta

del av utbildningen.
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Näringsliv

Onödig kommunal byråkrati bör slopas.
Kommunen skall jobba aktivt med att ständigt förbättra kontakten och dialogen med
befintliga företag. Företagare i behov av stöd från kommunen ska kunna veta vart de ska
vända sig och känna att deras behov, i den mån det är möjligt, tillgodoses. Det är således
essentiellt att företagen och kommunen har en öppen dialog och en vilja att samarbeta.
Norrköpings riktlinjer för kommunal upphandling bör också revideras och anpassas för att
främja närodlat samt lokala företag och producenter i så stor omfattning som lagstiftningen möjliggör.
Enligt den senaste undersökningen från svenskt näringsliv kring företagsklimat, som
mäter företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner, rankas
Norrköping på plats 263 av 290 kommuner. Detta visar att rådande företagsklimat i
Norrköpings kommun inte är tillfredställande och att kraftfulla åtgärder måste
vidtas.
Sverigedemokraternas upprättade förslaget till tilläggsbudgeten för år 2022
Driftbudget (mnkr)
Aktuell balans BU 2022-2025
Intäkter
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansnetto
Ny budgetpost
Ny budgetpost
Totalt intäkter
Kostnader
Nämnder
Avskrivningar
Budget pensioner
Central lönepott, BU 22-25
Finansiering av investeringar
Markering (återbetalning) social
investeringsfond
Jämställda löner
Totalt kostnader
Resultat budget 2022-2025

2022
7 155,9
2 223,7
108,0

9 487,6

-8 522,7
-480,0
-214,0
-123,2
-136,7
-0,9
-10,0
-9 487,6
0,0
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Sverigedemokraternas upprättade budgetramarna för år 2022 för respektive nämnd
2022

Nämnd (tkr)
Vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsplaneringsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnads- och miljöskyddsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Revision

2 695 813
537 734
3 787 232
589 955
474 831
298 265
55 264
565 568
44 892
4 500
23 957
15 147
6 573

Budget nämnder 2020-2023

9 099 731

Tillkommer
Central lönepott, inkl. jämställda löner 2021

0

Avgår:
Avskrivningar
Internränta

-480 000
-97 000

Nämnder exkl. kapitalkostnader och internränta

8 522 731
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