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Vi prioriterar Finspång!



Sverigedemokraterna är ett 
socialkonservativt parti med 

nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss 
som ett mittenalternativ och ett tredje 
block i svensk politik. Vi kombinerar 
strävandet efter social- och ekonomisk 
grundtrygghet med värdekonservativa 
idéer. Det övergripande målet med 
partiets verksamhet är att återskapa ett 
folkhem som i så hög grad som möjligt 
är präglat av trygghet, välstånd, 
demokrati och en stark inre solidaritet 
samt sammanhållning.  

“



Inledning ……………………………………………………………….. 4

Problem och Lösningar  ……………………………………………….. 5

Sverigedemokratiska vägval ………………………………………….. 6

Finspång-Vår plats på jorden …………………………………………. 7

Skolan ………………………………………………………………….. 8

Omsorg-Trygg ålderdom ……………………………………………… 9

Landsbygd och stad …………………………………………………… 10

Ekonomi & Demokrati …………………………………………………. 11

Lag och Ordning, Migration …………………………………………… 12

Små och medelstora företag ………………………………………….. 13

Kulturarvet  …………………………………………………………….. 13

Indikatorer ……………………………………………………………. 14

Resultatbudget ………………………………………………………… 15

Ändringar i ramar ……………………………………………………… 16

Förslag till budgetramar 2020-2022 ………………………………….. 17

Investeringsramar …………………………………………………….. 18

Förslag till budgetbeslut ………………………………………………. 19

Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 

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

Innehåll  



Inledning 

Allt pekar på att konjunkturläget svänger och att vi går mot bistrare 
ekonomiska tider. Vi behöver redan nu ta en del svåra beslut för att 
komma tillrätta med kommunens allt för höga kostnader. Någon 
skattehöjning ser vi inte som en framkomlig väg då dels Finspång 
ligger förhållandevis högt i skattesats samt att Region Östergötland 
beslutat att höja skatten nästa år. 

All politik handlar om prioriteringar och vi Sverigedemokrater prioriterar 
trygghet för medborgarna genom livets alla skeden. Dock måste 
behoven 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.  
Sverigedemokraterna Finspångs budget 2020 är en vidareutveckling av 
våra tidigare lagda budgetar, där vi försöker gestalta och tydliggöra ett 
alternativ till det rådande vänsterliberala styret. 

Den innehåller först en vision som beskriver hur politiken i kommunen i 
stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt.  
Våra budgetramar och investeringsbudget för respektive område utgår 
från den styrande minoritetens budgetramar. Därefter gör vi 
förändringar utifrån våra idéer och prioriteringar. 

. 
För Sverigedemokraterna Finspång 
Torgny Maurer/Oppositionsföreträdare
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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 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. 

En allt större del av elevers värdefulla skoltid ägnas åt åsiktsstyrning i stället för 
ren kunskapsinlärning och skattemedel slösas på att låta vänsterorganisationer 
certifiera gymnasielinjer.  
Vi ser det i kommunens samarbete med ett flertal idéburna organisationer på 
vänsterkanten, samt att hela kommunens verksamhet skall genomsyras av en 
globalistisk 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 slutändan är det kommunmedborgaren som får betala 
för alla dessa vackra ord och fraser med en ökad skattebörda samt minskat 
demokratiskt inflytande. 
  
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 
med 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! 
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Sverigedemokratiska vägval  

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

✓ Kommunen skall verka för att införa skoluniform i grundskolan. 

✓ Fokus skall ligga på traditionellt lärande och katederundervisning. 

✓ Normbrytande företeelser som genuspedagogik skall avvecklas i Finspångs skolor. 

✓ LOV verksamheten skall utvärderas av extern konsult. 

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

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

✓ Tillståndsplikt för tiggeri skall införas i den kommunala ordningsstadgan. 

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

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

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

✓ Kommunen i egen regi skall genomföra ålderskontroller av sk ensamkommande barn i de fall det 
misstänks att Migrationsverket brustit i sina åtaganden. 

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

✓ 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.

✓ Genomlysa förvaltning, bolag och nämndstruktur för starkare politisk styrning och för en bättre 
ekonomisk kontroll. 

✓ Det politiska engagemanget bland medborgarna skall stärkas genom fler lokala folkomröstningar. 

✓ 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. 

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

✓ Se över kommunens samarbete med sk idéburna organisationer. 

✓ Överstatliga organisationers inflytande över kommunpolitiken minimeras.
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Finspång-Vår plats på jorden. 

”Varje förslösad skattekrona är en stöld av folket”- myntade 
socialminister Gustav Möller redan på 30-talet. Detta kan med lätthet 
appliceras på Finspång, där de styrande partikonstellationerna under en 
rad år fört en politik som har lett fram till den situation som råder idag- Ett 
stort ekonomiskt underskott som måste hanteras, och detta mitt i en 
högkonjunktur!  
Varför det blev på det här viset är inte svårbegripligt och vi 
Sverigedemokrater har år efter år varnat för vad konsekvensen av att föra 
en sådan politik kan innebära. En totalt oansvarig massinvandring till 
Sverige vältrades över på kommunen tillsammans med generösa men 
villkorade statsbidrag. Såväl dåvarande allianspartier och socialistpartier 
såg detta som en utmaning och välkomnade detta tillskott av bidrag och 
asylmigranter till kommunen. Två-åriga etableringsstöd för nyanlända 
kombinerades med generösa bidrag för extratjänster för att på så sätt 
inte belasta kommunens socialkonto och öka försörjningsstödet. Till detta 
skall för rättvisans skull även läggas ökade kommunala kostnader för 
äldrevård, men detta har varit känt långt i förväg och gör de gångna 
årens kommunala migrationspolitik ännu mer obegriplig och orättfärdig. 
Det man måste komma ihåg är att migrationen är äldrevårdens 
alternativkostnad, det går bara att använda samma skattekrona en 
gång!  
Allt detta sammantaget medför givetvis ofantliga kostnader och till 
syvende och sist är det den vanliga medborgaren som måste stå för 
räkningen på ett eller annat sätt. 
Uppvaknandet blev hårt och brutalt och skadan på kommunens ekonomi 
är betydlig. Nu måste fokus läggas på en budget i balans, vi måste 
återupprätta medborgarnas förtroende och visa att skattemedel läggs på 
att förbättra och bygga upp istället för motsatsen. Vi får aldrig mer göra 
om de katastrofala felbeslut som fattats såväl på statlig som kommunal 
nivå. 
Sverigedemokraterna sätter medborgarna först och vårt mål är att skapa 
ett samhälle vilande på ett starkt fundament där honnörsorden är 
trygghet, välstånd demokrati, och inre solidaritet. 
Sverigedemokraterna ser en stor potential i Finspång med sitt naturnära 
läge och vår närhet till två större städer. Vår ort och bygden omkring har 
därför mycket goda grundförutsättningar som vi bättre bör ta till vara för 
att kunna utvecklas och växa med såväl arbetstillfällen som med 
skattekraft. 

Finspång har även en unik och anrik historia. Här startade den 
industrialisering av Östergötland och Sverige som ligger till grund för den 
välfärd vi tar för given dag. 
Vår historia och kultur, vår identitet, är en styrka som vi behöver förvalta 
väl och låta löpa som en röd tråd när vi bygger framtidens Finspång – Ett 
samhälle där invånarna känner nationell gemenskap, delar samma 
grundläggande värderingar och sociala koder. Som bejakar att alla föds 
med lika värdighet, och ser med ödmjukhet och respekt på och förvaltar 
det våra förfäder byggt upp samt drivs av insikten att inte belasta 
kommande generationer med skuldsättning på grund av felaktiga beslut 
och felprioriteringar. 

Politikernas yttersta 
uppdrag är  

att tjäna 
medborgarna!

“
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Skolan 
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 snabbare och 
mer frekvent omflyttning och avstängning av ordningsstörande elever. 
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 
alla 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 som tex 
lågaffektivt bemötande fasas ut. Digitaliseringen är viktig men ska inte ses 
som ett undermedel utan som ett komplement till en mer traditionell 
undervisning.  
Genom att verka för att skoluniform eller profilkläder införs 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. 
Ett bevarande och utvecklande av landsbygdsskolorna ser vi som 
fundamentalt, och genom nytänkande som samverkan över 
kommungränser ser vi till att dessa viktiga institutioner blir kvar i småorterna. 
Skolan skall 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. 
De besparingar vi eftersträvar skall till största delen genomföras i de 
verksamheter som tillkommit genom de senaste årens asylinvandring, 
såsom administration och extraresurser för tolkhjälp, 
hemspråksundervisning som inte är lagstadgad, skolgång för 
ickemedborgare etc. 

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. 
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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. Vi har därför valt att inte göra några ekonomiska 
neddragningar i denna sektor i årets budget.  

För att minska trycket på de särskilda boendena, bör en utbyggnad av 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 ideologiska 
värderingar 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. 

 Varje människa har ett 
grundläggande och 

okränkbart värde och 
varje människa har rätt 

till frihet, 
självbestämmande, 

trygghet, gemenskap 
samt de basala 

andliga och materiella 
grundförutsättningar 

som krävs för att 
kunna leva ett värdigt 

liv  

“
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Landsbygd och stad 
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. 
Vidare vill vi satsa på en attraktiv stadskärna med en bra blandning av olika 
boendeformer och kommersiella fastigheter utan att i onödan riva äldre 
bebyggelse eller ge avkall på trivseln i utemiljön eller i onödan försvåra 
framkomligheten för fordonstrafiken.. 

Vi Sverigedemokrater ser det som i grunden positivt med en kommunal 
tillväxtambition, men ser däremot med en viss skepsis på kommunens vision 
om 30 000 invånare 2035 (Vision2035) och en nyproduktion av upp till 300 
bostäder per år. Det man måste ha i åtanke är att de gångna årens 
befolkningstillväxt till absolut största delen varit bidragsdriven.   
Tolkningen vi gör är att förutsättningarna för att uppnå detta mål vilar på en 
fortsatt hög migration till kommunen, Vår mening är att detta varken är 
ekonomiskt, socialt eller kulturellt hållbart. Vi förespråkar därför att en 
ekonomisk kostnadskalkyl skall genomsyra översiktsplanen, där även social 
och kulturell hållbarhet skall vara väsentliga variabler. 
Vi ser hellre till kvalitet än till kvantitet. Kommunen bör växa organiskt och 
enligt försiktighetsprincipen genom naturlig ekonomisk bärkraftig inflyttning 
och ökade födelsetal i en takt så att 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 Vallonbygden skall ses som ett komplement och inte huvudaktör i detta 
skeende. Detta bör givetvis även kombineras med kraftfulla åtgärder för att 
underlätta privat företagande och nyetableringar i kommunen 
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Ekonomi & Demokrati  
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. Den 
ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen behöver också ske 
oftare och vara tydligare. 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 fattas av kommunstyrelsen samt av tjänstemän på 
delegation för tiotals miljoner kronor gällande bla asylboenden samt 
mottagande av stora mängder asylsökande. 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 sk 
mångkulturellt bokslut.  

Den politiska styrningen och organisationen av kommunen behöver 
också genomlysas. Kommunstyrelsens delegationsordning behöver vara 
mycket mer restriktiv och månadsvisa ekonomiska rapporter behöver 
införas omgående. Vi vill också se över nämndstrukturen samt det 
kommunala moderbolaget FFIA:s verksamhet. 

Att all offentlig 
makt i Sverige skall 
utgå från folket är 

den mest centrala av 
Sverigedemokraternas 

principer. 

“
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Lag och Ordning, Migration 
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 förebygga brott men även som en 
extra resurs till polisen. 

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 total 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 ett 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 
aktiva att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan 
myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende, med målsättningen att 
fler jobb skapas i små och medelstora företag. Vi ser positivt på att 
fortsätta anordna årliga utvecklingsdagar tillsammans med det lokala 
näringslivet. Med ett bra företagsklimat är alla vinnare! 

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

EKONOMI 
1. Finspångs kommun ska ha en god ekonomisk kontroll 
2. Finspångs kommun ska ha en hållbar ekonomisk utveckling 

VERKSAMHET 
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 

UTVECKLING 
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. 
8. Utbudet av kultur, fritids och friluftsaktiviteter ska ha en bredd och hålla god kvalite 
6. Samhällsnyttig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång 
7. Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling med en levande landsbyggd 
8. Kommunen skall i högre utsträckning prioritera att skapa ett gott företagsklimat för 
de minsta företagen 
9. Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i 

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

2020   2021   2022   

       

Resultatbudget Budget Plan Plan

Verksamhetens intäkter 366 652   375 452   384 838   

Verksamhetens kostnader -1 649 139   -1 720 331   -1 799 881   

Avskrivningar -59 124   -63 446   -67 253   

Verksamhetens nettokostnader -1 341 611   -1 408 325   -1 482 296   

Skatteintäkter 1 038 735   1 072 015   1 113 823   

Generella statsbidrag och utjämning 317 245   327 056   332 390   

"Välfärdsmiljarderna" flykting 7 951   0   0   

Finansiella intäkter 24 107   24 221   24 355   

Finansiella kostnader -27 274   -28 146   -28 357   

Årets resultat 19 153   -13 178   -40 084   

Upplösning pensionsfond 0   0   0   

Upplösning markeringar 0   0   0   

Bostadspolitiska åtgärder 0   0   0   

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 0   0   0   

Årets resultat upplösning av 
markeringar 19 153   -13 178   -40 084   
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Ändringar i ramar

Explicita ändringar i ramar utöver 1% minskning 2020 2021 2022

Ledningsstaben      

Besparing kommunikationsavd 500   500   500   

10% Minskning av Utveckling- kultur och näringsliv 6 423   6 514   6 622   

10% Minskning på Kansliavdelningen 1 055   1 067   1 079   

Utbildning      

Information om återvandring -800   -800   -800   

Avveckling: Utvecklingspott gymnasieskolan 495   495   495   

Vård och omsorg      

Ej 1% nedskärning -2 928   -2 998   -3 074   

Kommungemensama kostnader      

Kulturarvsstipendie -50   -50   -50   

Avveckling Miljöutvecklingspott 202   202   202   

Slopat Artlab 100   100   100   

Halvering av Ledarutvecklingsinsatser 135   139   142   

Slopat anslag CKS 375   375   375   

Avsägning av kultur hyra Rejmyre 200   200   200   

Summa 5 708   5 743   5 791   
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Förslag till budgetramar 2020-2022

Sammanställning av ramar Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Kommunfullmäktige -4 520   -4 629   -4 744   -4 868   

Överförmyndare -2 705   -2 465   -2 506   -2 550   

Revisionen -1 223   -1 253   -1 284   -1 318   

Valnämnden -65   -66   -707   -68   

Bygg-och miljönämnden -129   -133   -136   -139   

Kommunstyrelsen -5 302   -5 429   -5 565   -2 710   

Sociala myndighetsnämnden -269   -276   -283   -290   

Ledningsstaben -107 437   -108 625   -109 987   -111 439   

Samhällsbyggnad -74 353   -74 817   -75 733   -76 703   

Sektor Utbildning -544 471   -561 202   -577 875   -591 272   

Sektor social omsorg -227 086   -229 317   -231 697   -234 234   

Sektor vård och omsorg -292 824   -299 853   -307 392   -315 325   

Kommungemesamma 
kostnader -61 002   -97 775   -141 734   -181 775   

Summa driftramar -1 321 386   -1 385 840   -1 459 642   -1 522 691   
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Investeringsramar

Anslagsområden 2020 2021 2022

       

Exploatering för boende och 
närlingsliv 10,0 10,0 10,0

Klimat- och miljöanpassning 1,0 1,0 1,0

Offentliga miljöer 6,0 7,0 5,0

Samhällsskydd 0,0 1,0 1,0

Infrastruktur 7,0 7,0 7,0

Fastighetsinvesteringar 28,2 28,2 28,2

Verksamhetens investeringar 9,5 9,5 9,5

Totalbelopp 61,7 63,7 61,7

Kommentar: Anslagsområden investeringsbudget Offentliga miljöer 2020 
uppskjuten renovering Grosvad. 
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Förslag till budgetbeslut 

Att anta förslaget till budget år 2020 och strategisk plan 2020-2022.  

Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020. 

Att avsätta 1980 tkr till omställningsmedel personal. 

Att avsätta 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 282 tkr till 
överförmyndaren.

Att fastställa investeringssbudgeten för år 2020 till 61,7 miljoner kronor. 

Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2020-2022. 

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

Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1400 miljoner kronor.  

Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutad låneram.
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Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 

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