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”Kringelgumma” av David Wretling 1964. Södertälje sjukhus vid Lagmansvägen. Foto: Tommy Hansson 
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Inledning 

 

”Ungdom” av Rolf Kjellberg 1957. Stadsparken. Foto: Tommy Hansson 

Ibland får vi sverigedemokrater höra att vi enbart pratar om problem och inte berör 

lösningarna på problemen. Sverigedemokraterna i Södertälje vill därför vara tydliga med vad 

vi anser är problem i kommunen och hur vi vill lösa dem. Ibland kan det förefalla som om vi 

ger en påfallande dyster bild av verkligheten, och det är riktigt att vi anser att situationen är 

allvarlig och att vi vill att de som tar del av vårt budskap ska inse att så är fallet. Vi anser inte 

att allting håller på att kollapsa, men vi ser allvarligt på de brister vi ser i Sverige och i vår 

kommun och anser att det krävs åtgärder nu och inte senare. 

Vi ser tydliga paralleller mellan regeringspartierna och majoriteten i kommunen och hur de 

båda ignorerar de problem som finns och försöker ge en förskönad bild av läget istället för 

att beskriva verkligheten. Problem försvinner inte för att de sopas under mattan. Det är 

välkänt att de flesta problem som fångas upp tidigt kan kvävas i sin linda, och då är mycket 

löst långt innan situationen eskalerar. 

Under många år har den politiska ledningen i Södertälje valt att sätta plåster på de sår man 

ser. Man vill inte undersöka hur djupa såren är eller ens ta reda på om de är infekterade. 

Man undersöker inte heller om det finns andra sår som kanske behöver läkas. När såren 

sedan har blivit infekterade så sys de ihop för att dölja hur infekterade de i själva verket är. 
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Det kan ibland se snyggt ut på ytan, men under denna fortsätter infektionen att sprida sig 

och skapar ännu mer skada. Den politiska ledningen bryr sig mer om hur det ser ut på ytan 

istället för att faktiskt se till att de aktuella såren läker ihop inifrån och ut. Detta garanterar 

dessvärre att än allvarligare åkommor dyker upp i framtiden.  

Ovan beskrivna handlingssätt har nu pågått under många år. Hur kan då detta åtgärdas? Hur 

ser vi till att inte låta infektionerna fortsätta sprida sig och bli allt allvarligare? Albert Einstein 

tillskrivs yttrandet: ”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och 

förvänta sig andra resultat.” Det första vi måste göra är därför att sluta med att behandla 

problemen på samma sätt som tidigare. Vi behöver inse allvaret, ha mod att gå till 

problemets rot istället för att enbart se till ytan och sedan reflektera över hur vi bäst 

behandlar det aktuella problemet. 

Södertälje är en expanderande stad med otroliga möjligheter. Det gäller att satsa på rätt 

saker och att samtidigt förebygga, begränsa och motverka de problem vi har. Det är extremt 

viktigt att vi är öppna för allt och att vi rätt bedömer både möjligheter och risker för att hitta 

vad som behövs för att kommunen ska kunna växa och realisera hela sin potential på rätt 

sätt. 

Det måste finnas en tydlig inriktning och en plan för hur detta ska gå till. Det krävs utan 

tvekan en tydlig vision som ger vägledning och visar vägen till förändring. Det är något som 

saknas i den nuvarande politiska ledningen, vilken för det mesta nöjer sig med att behålla 

status quo. 

Södertälje har som bekant länge präglats av olika utmaningar. Ett exempel på detta är att vi 

har tre av de 23 särskilt utsatta områden som enligt Polisens beräkningar finns i Sverige 

totalt. Vi har en ekonomi som inte har tagits om hand på ett ansvarsfullt sätt. Södertälje som 

kommun har fortfarande en väldigt hög skuld per invånare, där vi tidigare hade högst av alla 

kommuner i Sverige. Detta har inte minst påverkats av det mycket stora ansvar som 

Södertälje har fått ta på grund av den ansvarslösa invandringspolitik som de svenska 

regeringarna har fört under de senaste decennierna. I föreliggande budgetförslag 

presenterar vi våra tankar och idéer om förändringar som kommer ge en långsiktig, hållbar 

och stabil verksamhet för Södertälje kommun. 

Då vi har tre områden inom kommunen som av Polisen räknas som särskilt utsatta behöver 

vi ta krafttag i syfte att stärka tryggheten och säkerheten för våra kommuninvånare. Genom 

att ställa högre krav på invånarna i de områden som är utsatta kan vi med stöd av de verktyg 

vi presenterar motverka brott och den otrygghet som just nu breder ut sig. Vi vill att 

Södertälje kommun inom tio år ska bli en av Sveriges tryggaste kommuner. 

Om vi får förtroendet från medborgarna i Södertälje kommun kommer vi att göra allt vi kan 

för att leva upp till det. Vi vet att det inte kommer att vara lätt att åstadkomma de 

förändringar som vi presenterar, men tillsammans med invånarna kan vi åstadkomma 

förändring och stegvis lösa de betydande problem kommunen plågas av. 
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Vision för Södertälje – historia, nutid och framtid 

 

Relief på fasaden av Quality Hotel Park (gamla Stadshotellet) med motiv från rysshärjningarna 1719, då 

Södertälje kyrka lär ha räddats genom att en skytt från Södertälje lyckades träffa tuppen i kyrkotornet med ett 

välriktat skott. Foto: Tommy Hansson 

”Sverige…fosterland, vår längtans bygd, vårt hem på jorden.” 

Södertälje är, trots betydande internationella inslag, en svensk kommun och bör enligt 

Sverigedemokraternas bestämda uppfattning så förbli. Det kan därför vara lämpligt att 

inleda detta avsnitt om Södertäljes historia, nutid och framtid med ovanstående citat hämtat 

ur nobelpristagaren Verner von Heidenstams dikt ”Sverige” från 1893. 

Södertäljes historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. De människor som först anlände till 

platsen där den blivande staden och kommunen kom att ligga beräknas av den arkeologiska 

forskningen ha kommit under den yngre stenåldern runt 4000 år före Kristi födelse. Byn som 

i tidernas fullbordan skulle bli känd som Södertälje började sedan växa till sig på 600-talet 

enligt vår tidräkning, något som bekräftas av arkeologiska undersökningar som gjorts i 

centrum. 

År 1070 refererar den tyske historieskrivaren Adam av Bremen till Södertälje som en av de 

platser mellan Skara i Västergötland och Birka i Mälaren som aposteln Ansgar passerade när 
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han reste till Birka på Björkö i sina ansträngningar att sprida den kristna religionen. Detta 

visar att Södertälje har betydligt äldre anor än Stockholm. 

Det skulle dröja ända till 1623 innan Södertälje genom beslut av konung Gustaf II Adolf fick 

sin förste för ämbetet utbildade borgmästare i form av Zacharias Anthelius, som närmast 

dessförinnan hade arbetat i änkedrottning Kristinas kansli i Mariefred. Det är ett sorgligt 

historiskt faktum att magister Anthelius året därpå dömdes till döden och halshöggs på 

grund av sin romersk-katolska tro och sitt aldrig bevisade spioneri för Polens räkning.  

Tack vare en motion i fullmäktige av Tommy Hansson har dock den tidigare Kanalparken 

utanför Sankt Ansgars katolska kyrka uppkallats efter Zacharias Anthelius, kanske en något 

senkommen men likväl välförtjänt upprättelse! 

Mycket vatten har sedan dess förvisso flutit under broarna i anslutning till Södertälje kanal, 

som 2019 kan fira sitt 200-årsjubileum. Södertälje är numera en kommun med snart 100 000 

invånare och därmed Stockholms läns näst största befolkningsmässigt. 

Sverigedemokraternas vision för Södertälje kommun är ett öppet, vänligt och fritt samhälle, 

där alla människor kan känna en grundläggande trygghet och gemenskap i alla livets skeden. 

Att skapa förutsättningar för att våra kommuninvånare skall känna denna trygghet och 

gemenskap är kommunens allra viktigaste uppgift som vi ser det.  

För att ett tryggt samhälle av detta slag skall kunna skapas måste alla människor uppleva att 

de behandlas på ett varsamt, korrekt och rättvist sätt. Otrygga samhällen brukar präglas av 

sociala klyftor och skilda former av segregation och laglöshet. Detta är förhållanden som 

beklagligt nog i icke ringa utsträckning kommit att prägla Södertälje, som i dag har tre 

områden som enligt polismyndigheten anses vara ”särskilt utsatta”. Sverigedemokraterna 

välkomnar i detta perspektiv de initiativ för utökad kameraövervakning i form av så kallade 

trygghetskameror som tagits av polisen i samarbete med kommunen. Ett annat viktigt 

instrument för att få till stånd en ökad trygghet för kommunens invånare är nattvandring – 

denna bör enligt vår mening utökas. 

För att kunna få till stånd ett Södertälje av den modell som ovan skisserats är det nödvändigt 

att ge vår kommun en positiv identitet. Vi skall som kommuninvånare kunna vara stolta över 

att säga att vi kommer från Södertälje. Södertälje är en gammal svensk stad vars historia 

sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Det är mot den bakgrunden viktigt att vi bevarar 

vår nationella identitet och vår nationella kultur. Sverigedemokraterna i Södertälje har inga 

problem med att människor kommer hit från andra länder och kulturer, men vi vill betona 

att Södertälje är en stad i Sverige och att svenska lagar, regler och traditioner skall vara 

överordnade. 

Kommunen har enligt vår mening ett ansvar när det gäller att på olika sätt främja 

kommuninvånarnas anda av gemenskap och att se till att människor som flyttar hit kan bli en 
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del av denna. Vi bygger denna inställning på Sverigedemokraternas grundläggande 

socialkonservativa ideologi som förordar assimilation i stället för mångkulturalism.  

Vi anser att det är självklart att alla som kommer hit skall ta seden dit de kommer. Det är de 

hitkommande som skall anpassa sig efter oss som redan bor här och inte tvärtom. 

Sverigedemokraterna i Södertälje menar till yttermera visso att detta assimilationstänkande 

är ett av viktigaste instrumenten i syfte att motarbeta rasism, främlingsfientlighet och 

segregation. Att verka för mångkultur står i motsatsställning till en gemensam värdegrund 

för alla invånare i Södertälje. 

Södertälje skall vara en kommun för alla dem som vill ge sina barn en trygg uppväxt och en 

ordnad skolgång, för dem som genom vuxenstudier eller högre studier vill förkovra sig och 

nå sin fulla potential, för dem som genom sitt arbete vill bidraga till den gemensamma 

välfärden, för dem som önskar sig ett tryggt och värdigt åldrande och för alla dem som 

genom ideella och kulturella insatser i föreningsliv eller på annat sätt vill verka för att 

Södertälje blir en rikare och bättre kommun. 

Det finns, trots de avigsidor som nämnts ovan, mycket som talar för Södertälje. Detta gäller 

inte minst goda kommunikationer motorväg, pendeltåg och fjärrtåg samt närhet till 

huvudstaden. I vår kommun finns vidare två av Sveriges största företag i AstraZeneca och 

Scania, båda världsledande inom respektive näringsgrenar. Det finns även flera mindre 

företag som har goda utvecklingsmöjligheter genom aktiva och långsiktiga investeringar, 

vilket också är en förutsättning för ökade affärsmöjligheter för regionala företag och därmed 

ytterligare intäkter för kommunen.  

Lägg därtill en högskolefilial, en ambitiös satsning på bostadsbyggande, ett myllrande aktivt 

näringsliv i stort och en betydande offentlig sektor. Södertälje är också en av landets mest 

prominenta kultur- och idrottsstäder. 

Vår vision för kommunen är att Södertälje skall vara en attraktiv stad i hjärtat av Sverige som 

äntligen kan räta på ryggen och leva upp till sin potential! 
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Hållbar ekonomi 

 

”Skulpturlandskap” av Lars Widenfalk 1993. Stortorget. Foto: Tommy Hansson 

Södertälje kommun har idag en av Sveriges högsta skulder per capita. Det medför att vi 

måste fokusera ytterligare på effektiviseringar och minskade omkostnader. Vi i 

Sverigedemokraterna i Södertälje kommer att göra just detta. Vi måste omedelbart se över 

de onödiga kostnader vi har och minska dem så snart som möjligt för att bättre kunna 

säkerställa att vår kärnverksamhet fungerar som den ska. 

Vi måste lägga prioritet på att ha en hållbar och ansvarsfull ekonomi. Vi måste fortsätta 

amortera ner kommunens skuld i snabbast möjliga takt för att bättre skapa utrymme för att 

vår kommun ska kunna växa och utvecklas åt rätt håll. Vi kan inte fortsätta med den 

slösaktiga attityd som den styrande majoriteten har haft i årtionden. 

Förvaltningspolicy 

I Sverige ska kommunerna vara självständiga. Detta kan tolkas på olika sätt, men generellt 

innebär det att regering och riksdag inte ska lägga sig i hur kommunerna sköter sin 

verksamhet. Denna princip är reglerad i kommunallagen och därefter får kommunerna också 

själva välja hur de ska utföra sitt uppdrag. Det vanligaste är att kommunerna handhar detta 

genom att sköta en del genom direkt förvaltning, där politikerna ger direktion till olika 

tjänstemän som sedan utför själva verksamheten, och sedan genom bolag, där kommunen 
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äger hela eller delar av ett företag som då ska sköta en del av kommunens verksamhet i 

bolagsform. 

Den senare varianten har blivit väldigt populär de senaste 20 åren därför att den sägs 

effektivisera kommunens verksamhet. Vi har inga direkta problem med att kommunenen 

sköter delar av sin verksamhet i bolagsform, problemen uppstår beträffande på vilket sätt 

detta implementeras och varför så sker. Det vanligaste argumentet för bolagisering är att 

effektivisera verksamheterna. Problemet ligger i att de ansvariga oftast inte kan svara på hur 

man effektiviserat verksamheten eller vad som har effektiviserats.  

Ett annat argument är att bolagsvarianten ger snabbare beslutsvägar, vilket är legitimt då 

bolag/företag inte behöver gå igenom den demokratiska processen med nämnder och 

byråkrati etcetera som en normal kommunal förvaltning kräver. Ytterligare argument är att 

bolagen legitimerar kommunens verksamheter. Kortfattat innebär det att det låter bra för 

medborgarna och därför lättare accepteras av dessa. Det gör att till exempel Södertälje 

kommun framställs som effektivare och bättre än kommunen kanske egentligen är. 

Det finns även ett starkt ekonomiskt incitament för att ha kommunala bolag, speciellt i en 

koncern, då detta möjliggör koncernbidrag. Om ett bolag går dåligt kan förlusten täckas upp 

av vinsterna/överskotten från andra bolag genom koncernbidrag. Det är en form av 

skatteplanering, men inte många kommuner vill erkänna det är så det går till då det inte 

låter så bra eller skulle klinga ”rätt” i folks uppfattning om en sådan kommun. 

Finns det då några andra negativa konsekvenser för kommunen och dess medborgare med 

att ha kommunägda bolag eller koncerner? Det beror på vad man menar med negativa 

konsekvenser. Bolagen kan fatta snabbare beslut, men detta sker på bekostnad av 

medborgerlig insyn och påverkan. Bolagen kan hävda bolagssekretess angående ärenden så 

att medborgare inte kan ta del av information om beslut i förväg, och de har heller ingen 

möjlighet att överklaga beslut som ett bolag fattar. Man kan även sponsra föreningar och 

andra organisationer utan beslut hos nämnder och därmed kringgå demokratiska processer 

för att genomföra sin politik utan att behöva blanda in den normala politiska förvaltningen 

eftersom man kan stöta på motstånd där. Speciellt när man har styrelser i företagen som 

utgörs av icke folkvalda politiker vilka inte har någon särskild kompetens för att styra och 

leda bolag.  

När vi nu har kommit till insikt med hur den politiska majoriteten sköter och har drivit 

förvaltningen i Södertälje kommun och Telgekoncernen blir vi djupt oroade. Vi har sett 

flertaliga exempel där den politiska majoriteten kringgår de folkvalda nämnderna och 

beslutsorganen med hjälp av beslut fattade i dessa bolag. Till exempel har Telgekoncernen 

gett sponsoravtal/bidrag på flera hundra tusen kronor till fotbollsföreningar för att dessa ska 

klara sin ekonomi, samtidigt som man förhandlar ner dyra hyreskontrakt på arenorna som 

kommunerna köpt från fotbollsföreningarna för att dessa nu som då ska kunna gå runt. 
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Problemet består inte av fotbollsföreningarna, utan hur den politiska majoriteten har skött 

hanteringen av beslut som borde ha haft en större demokratisk insyn och påverkan. 

Detsamma gäller alla turerna kring Grafikens hus etablering i Södertälje kommun och de 

lokaler det är planerat att de ska använda sig av. Där är det planerat att Telge Fastigheter 

förbereder sig för att renovera dessa och risken är att kostnaderna ska tillfalla kommunen. 

Beslut om kostnader/priser etcetera som våra kommuninvånare blir högst drabbade av utan 

att få insyn i besluten eller har möjlighet att påverka dem. Där styrande politiker i 

kommunen kan skylla på att de inte kan påverka vad bolagen gör då de är just bolag. 

Vi ser även ett problem i den omfattande skatteplanering som kommunen ägnar sig åt 

genom Telgekoncernen. Det går bra för flera bolag, vilket i många fall ger dem enorma 

ekonomiska överskott. Detta pekar på att bolagen tar ut högre avgifter från medborgarna än 

vad som är nödvändigt, alternativt att man inte investerar där det behövs. Dessa 

vinster/överskott används sedan för att täcka upp kostnader i andra bolag som går med 

miljonförluster. Samtidigt är kommunens ambition att hämta ut så mycket pengar som 

möjligt ur Telge AB för att täcka upp för den dåliga ekonomin i resten av den kommunala 

verksamheten på grund av den slösaktiga politik som bedrivs. Detta urholkar enligt vår 

mening det demokratiska systemet som kommunerna är byggda omkring. Även om det inte 

är olagligt, anser inte vi att det är god förvaltning. 

Sverigedemokraterna anser att Södertälje kommun i första hand ska ägna sig åt sin 

kärnverksamhet och att Telge AB ska reflektera de viktigaste åtaganden som kommunen i 

bolagsform behöver vara verksam i. Om det finns privata bolag inom verksamhetsområden 

som traditionellt sett inte kan sägas vara kärnverksamhet och kan göra jobbet lika bra, ska 

kommunen inte försöka konkurrera med dessa och då istället avveckla eller sälja av den 

aktuella kommunala verksamheten. Den kommunala kärnverksamheten ska i möjligaste mån 

skötas i förvaltningsform så att de demokratiska aspekterna inte förbises. Det är viktigt att 

invånarna och medborgarna kan ha en bättre insyn i och påverkan på de beslut som fattas 

och förstå varför de fattas, oavsett om det innebär att dessa beslut kan ta lite längre tid. 

Om kommunala tjänstemän ser ett behov som inte sorterar under den normala kommunala 

kärnverksamheten bör de istället för att starta upp verksamhet i kommunal regi och/eller i 

bolagsform, enligt vår mening försöka hitta seriösa intressenter som kan fylla de behov 

kommunen har och ge intressenterna den hjälp som behövs för att starta upp en 

verksamhet på ett smidigt sätt. Detta är en viktig del i ansträngningarna att locka företag till 

Södertälje, samtidigt som detta kommer bidra till att minska arbetslösheten och även locka 

fler skattebetalande personer till kommunen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunen stärker sin översikt av bolagen så att de striktare följer 

kommunallagen, speciellt självkostnadsprincipen, lokaliseringsprincipen, och 

likställighetsprincipen. 
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- Att de kommunägda bolagen ska i huvudsak ägna sig åt kärnverksamhet, om andra 

behov finns ska man se efter hur privata aktörer kan lösa dessa främst. 

- Att den kommunala kärnverksamheten ska i möjligaste mån skötas i 

förvaltningsform. 

- Att upprätta ett företagscenter som har som uppgift att locka företag till Södertälje 

och hjälpa dem med råd och stöd vid etablering. 

o Att avsätta 1.6 mkr per år för detta ändamål. 

 

God ekonomisk hushållning  

Sverigedemokraterna Södertäljes målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. För att den uppgiften ska 

vara möjligt behöver kommunen hushålla väl med de ekonomiska resurserna. Därför föreslår 

vi att kommunen upprättar ett överskottsmål omfattande 2 procent för varje 

konjunkturcykel. Detta för att långsiktigt kunna klara av välfärden, framtida 

pensionsåtaganden och i syfte att värdesäkra kommunens tillgångar. 

Den långsiktiga utgångspunkten som vi ser det är att kommunen ska finansiera sig själv och 

sina kostnader så långt det är möjligt. Södertälje kommun ska inte finansieras av andra 

kommuner som i dagsläget, där kommunledningen räknar med att få utjämningsbidrag och 

andra statsbidrag för att klara av kommunens åtaganden. Ett exempel på detta är bidrag för 

att de orimliga kostnaderna för den förda flyktingpolitiken ska kunna fortsätta finansieras. 

Därför föreslår Sverigedemokraterna: 

- Att kommunen upprättar ett överskottsmål på 2 procent för varje 

konjunkturcykel. 

- Att fokus ska ligga på att bli självfinansierade och inte behöva vara mottagare av 

utjämningsbidrag. 

 

 

Omstrukturering av den politiska organisationen 

Sverigedemokraterna i Södertälje anser att den kommunala nämndorganisationen är för 

bred, svårstyrd och kostsam. Det resulterar i dubbelarbete och tenderar i högsta grad att 

vara ineffektivt. Vi vill skapa en effektivare organisation med färre politiker och där fokus 

kommer att ligga på våra kärnverksamheter: skola, vård och trygghet för våra invånare. Vi 

beräknar här att kunna göra en besparing på 8 miljoner kronor fram tills slutet av 2020. 

Avreglering av stadsdelsnämnderna 

Vi vill att de befintliga facknämnderna tar över ansvaret från kommundelsnämnderna. 

Generellt har dessa nästan alltid tagit samma beslut som de centrala nämnderna har gjort 

och därmed mest utgjort en onödig administration och kostnad. Sverigedemokraterna vill att 

demokratin ska vara så nära folket som möjligt, men i detta fall anser vi att 
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kommundelsnämnderna inte fyller en tillräckligt stor funktion för att bära de aktuella 

kostnaderna. Därför kommer kommundelsnämndernas ansvar enligt vår modell att 

centraliseras till de respektive facknämnderna. Då kan vi bättre använda de resurser vi har 

och får samtidigt en bättre överblick, något som underlättar planeringen för hela 

kommunen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att stadsdelsnämnderna läggs ner och att facknämnderna tar över deras respektive 

ansvar. 

 

Vård- och omsorgsnämnd 

I effektiviseringssyfte föreslår vi att omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden slås 

samman till en nämnd som ska kallas vård- och omsorgsnämnden. Politikerna kan få en 

bättre helhetssyn över ärenden och kostnader. Den nya nämnden ska ha nära kontakt med 

kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet för att inte förlora fokus från 

dessa utsatta grupper. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden slås samman och bildar vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Hållbarhetsutskottet läggs ner 

Alla är nog överens om att kommunen ska ha ett hållbarhetsperspektiv. Däremot är 

utskottet överflödigt. Alla nämnder behöver ha detta i åtanke, och behöver lära sig att ha ett 

fokus på hållbarhet i allt som görs. Det är onödig administration för förvaltningen i 

kommunen men också ett onödigt steg i de led som ska säkerställa hållbarhetsperspektivet. 

Det är inte hållbart. Därför föreslås härmed att deras huvudansvar lämnas över till 

miljönämnden, där detta ansvar redan borde finnas. Vi kan inte ha dubbelarbete. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att hållbarhetsutskottet läggs ner. 

- Att huvudansvaret därmed läggs på miljönämnden. 

- Att alla nämnder ska arbeta med hållbarhet i åtanke. 

 

Demokratiberedningen avvecklas 

Enligt vårt förmenande bör demokratiberedningen avvecklas. Att stärka och utveckla 

demokratin ska vara en angelägenhet för samtliga kommunala nämnder och övriga 

verksamhetsformer, inte enbart för en så kallad demokratiberedning. Med en fungerande 

integrationspolitik behövs ingen organisation av detta slag. Vi har förvisso områden i 

Södertälje där valdeltagandet är påfallande lågt, men detta bör lösas genom ett brett 



14 
 

upplagt arbete. Sverige är ett demokratiskt land, där det är önskvärt att folk i största möjliga 

utsträckning röstar i våra allmänna val. Valnämnden kan därför ta över huvudansvaret för att 

se över vilka åtgärder som ska göras för att öka valdeltagandet. Fokus på mänskliga 

rättigheter ska alla politiker ha i åtanke i alla nämnder, det behövs inte ett helt utskott under 

kommunstyrelsen för det. 

Därför föreslår Sverigedemokraterna: 

- Att demokratiberedningen läggs ner. 
- Att ansvaret för demokratiutvecklingen läggs på kommunfullmäktige. 
- Att ansvaret för ökat valdeltagande läggs på valnämnden. 
- Att frågor rörande mänskliga rättigheter tas upp av kommunfullmäktige eller 

respektive nämnd när de kommer upp i ärenden. 
 
 

Bolagsstrukturen 

Av samma skäl som ovan anförts behöver vi se över våra kommunala bolag. Vi ser 

Telgekoncernen som en stor tillgång för kommunen, och att det är väldigt positivt att det går 

så bra för koncernen som det gör just nu. Sverigedemokraterna är inte emot kommunala 

bolag utan ser dessa som en tillgång, men samtidigt vill vi att man ständigt ska se över hur 

dessa bolag styrs och bedrivs i allmänhet.  

Vi måste bli mycket bättre på att se till att våra bolag följer kommunallagen och inte bedrivs i 

vinstsyfte eller för att inbringa inkomster till kommunen. I detta fall, när vi redan har en så 

stor skuld, finns det tyvärr icke försumbara incitament att bryta mot kommunallagen med 

syftet att få in kapital från annat håll än vad som enligt lag är tillåtet att göra. Samtidigt 

behöver vi ständigt effektivisera och se över de kostnader som kommunen har. Därför 

föreslår vi en omorganisation av hur styrelserna ser ut och även en rent organisatorisk 

förändring. 

 

Telgekoncernen 

Telgekoncernen skall göra Södertälje mer attraktivt genom att erbjuda marknadsanpassade 

tjänster, produkter och innovativa lösningar. Effektiva styrelser, offensiva bolagsledningar 

och en ändamålsenlig organisation ska verka för att bolagen utvecklas i linje med sina 

affärsplaner, med fokus på kärnverksamheterna. 

Ett utökat informationsutbyte och en regelbunden kunskapsöverföring mellan bolagen i 

Telgekoncernen ska framkalla synergieffekter i bolagen och en optimal användning av 

resurser och kompetens. 

 



15 
 

Mer professionella styrelser 

Det finns ett stort demokratiskt problem i Södertälje och Telgekoncernen. Det består i att vi 
har politiker som sitter både i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och i de olika bolagen 
inom Telgekoncernen. Det uppstår då en uppenbar jävsituation. En stor del av 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppdrag är att granska de kommunala bolagen 
för att se till att dessa på ett korrekt sätt utför de arbetsuppgifter de är tillsatta att göra.  
 
Som det är i nuläget granskar våra politiker sig själva och kan därför inte uppriktigt företräda 

folket och företagen samtidigt. Det blir en uppenbar konflikt som den ledande majoriteten S, 

MP, V inte verkar vilja se eller åtgärda. De tjänar ju pengar på det. Ursäkten att andra 

kommuner gör likadant håller inte. Det är denna organisation som har gjort att det ett flertal 

gånger har upptäckts att kommunala bolag bryter mot kommunallagen - de granskas helt 

enkelt inte som de ska. 

Genom att anställa professionella styrelseledamöter som tas in på grund av sin kompetens 

kan vi stärka Telgekoncernens kapacitet och göra den ännu bättre. Vi anser att en av 

politikernas viktigaste uppgifter är att se till att medborgarnas skattepengar förvaltas på 

bästa sätt. Istället för att ha ja-sägande politiker som drivs av ideologi behöver vi kunskap 

och kompetens i våra bolag. Det skulle vara en drastisk åtgärd att ta bort dessa styrelser 

meddetsamma och ersätta dem med professionella styrelseledamöter. Därför föreslår vi att 

man gör detta succesivt. Till en början minskar vi styrelserna och kompletterar med 

professionella styrelseledamöter för att stärka upp kompetensen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att de politiska styrelserna i de kommunala bolagen ska ersättas av mindre styrelser 

på nio ordinarie ledamöter, där 3 av dem är anställda som professionella 

styrelseledamöter baserat på kompetens. 

 

Tom Tits 

Tom Tits Experiment AB uppvisar ett stort underskott, där den totala belastningen för 

kommunen 2016 uppgick till cirka 30 miljoner kronor inklusive bidrag och stöd. Detta är en 

stor kostnad för kommunen och en dyr marknadsföringsutgift enligt de ägardirektiv som 

fastställts. Det har genomförts minst två utredningar avseende bolagskonstruktionen. Syftet 

att se över den associationsrättsliga formen är att ge bolaget bättre möjligheter att säkra en 

långsiktig finansiering, något som i dagsläget är högst osäkert utan betydande bidrag från 

kommunen. 

Kommunledningen har hittills valt att ignorera dessa utredningar och har inte genomfört 

någon förändring i konstruktionen för bolaget. Vi föreslår därför att Tom Tits Experiment AB 

struktureras om till att vara en stiftelse med syftet att samla in sponsorpengar till Tom Tits 

verksamhet. Vi kan inte ha ett bolag som ständigt går med flera miljoner i förlust utan att det 

blir någon reaktion. Inte ett enda år har Tom Tits gått med vinst. Kommunen ska förvalta 
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medborgarnas skattebidrag, och det man nu ägnar sig åt kan enligt vår mening inte anses 

vara gott förvaltarskap. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att Tom Tits Experiment AB omstruktureras till en insamlingsstiftelse med syftet att 

samla in sponsorpengar till verksamheten i enlighet med de förslag från 

utredningarna som är gjorda. 

 

Försäljning av bolag och infrastruktur 

Vi föreslår att kommunen ska sälja av delar av några av de verksamheter/bolag som just nu 

inte fyller ett särskilt stort behov för kommunen. Sverigedemokraterna anser att de bolag 

som kommunen driver ska fylla ett syfte för medborgarna, inte inbringa inkomster till 

kommunen. 

Telge Hovsjö/Telge Bostäder 

För bostadsbolagen Telge Bostäder och Telge Hovsjö AB, som skall bidra till att skapa 
attraktiva boenden i Södertälje genom att arbeta med en aktiv fastighetsförvaltning och 
nybyggnation, poängterar vi även nödvändigheten av kraftigt utökade investeringar och 
grundläggande upprustning och renovering av bostadsbeståndet. Dessutom med ett särskilt 
ansvar för att möta efterfrågan på boenden anpassade för äldre och studenter. Detta 
kommer även att bidra till en positiv stadsdelsutveckling. Finansiering och nyproduktion och 
renovering av beståndet sker helt eller delvis genom försäljning av det befintliga beståndet. 
Då specifikt genom att avyttra Telge Hovsjös bestånd samt genom partnerskap med nya 
privata ägare fortsätta utvecklingen av Hovsjö som område. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att Telge Hovsjö AB säljs till en intresserad spekulant som är intresserad av att 

utveckla Hovsjö som område. 

 

Försäljning av stadsnätet 

Telge Nät AB bedriver stadsnätsverksamhet: bolaget bygger ut infrastrukturen och 

underhåller nätet. Det kan i många fall vara positivt att infrastruktur ägs av kommunen, men 

i detta fall verkar det enligt vårt förmenande som om Telge Nät inte uppfyller sina mål då 

dess verksamhet i dagens läge ter sig påfallande spretig. Det är många som vill ta del av fiber 

och liknande som inte har möjlighet i dagens läge. Syftet att kommunen ska äga 

infrastrukturen i dessa fall är att förse kommuninvånarna med infrastruktur som de annars 

kanske inte skulle kunna ta del av.  

Vi menar emellertid i detta fall att privata bolag snabbare och effektivare når ut till våra 

konsumenter än vad Telge Nät hinner med. Då fyller det inte längre något vettigt syfte att 

kommunen ska ägna sig åt denna verksamhet. Därför föreslår vi att kommunen hittar en 

seriös spekulant som vill fortsätta bygga ut stadsnätet till de invånare i Södertälje kommun 
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som är intresserade därav. Det uppskattade värdet av stadsnätet är över 300 miljoner 

kronor. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att stadsnätverksamheten inom Telge Nät AB säljs till en seriös spekulant att driva 

och vidareutveckla denna. 

 

Företagande i Södertälje 

Varje kommuninvånare som är sysselsatt inom någon form av yrkesverksamhet medför 

skatteintäkter för kommunen samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd och andra 

åtgärder minskar. Tillgång till kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är 

avgörande för sysselsättningen i en kommun. En kommun som är beroende av några få stora 

företag är sårbar - därför är det viktigt att det också finns många små företag i en kommun. I 

Södertälje är vi nu i ett läge där vi har två stora företag men även en del mindre företag. Det 

är emellertid viktigt att företagen känner att kommunen är tillmötesgående och stödjer 

deras verksamhet. Vi föreslår därför att det upprättas ett särskilt företagscenter där 

företrädesvis småföretagare kan få stöd och vägledning. 

Sverigedemokraterna vill även att kommunen aktivt ska verka för att skapa förutsättningar 

för konstruktiva former av samarbete mellan myndigheter, näringsliv och 

utbildningsväsende. Södertälje har en hög arbetslöshet, och många av de arbetssökande är 

invandrade. I de allra flesta fall är dessa arbetslösa på grund av att de inte har rätt 

kompetens eller utbildning. Det är därför av synnerlig vikt att vi i vår kommun har ett 

fungerande samarbete mellan nämnda instanser så att de som står utanför 

arbetsmarknaden kan på ett konstruktivt sätt få den utbildning eller kompetens som behövs 

för att få ett jobb. Ibland kan det vara språket, i andra fall en yrkesutbildning och ibland en 

plan för att gå en högre utbildning som senare kan leda till ett jobb. Det behöver ställas krav 

och förväntningar på dessa invånare att i högre utsträckning fullfölja insatserna och inte 

tillåtas gå från den ena insatsen till den andra i flera år. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att Södertälje kommun aktivt ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva 

samarbeten mellan myndigheter, näringsliv, och utbildningsväsende. 

- Att Södertälje kommun ska ställa högre krav och förväntningar på personer som går i 

arbetsmarknadsinsatser eller utbildningar att i högre utsträckning fullgöra dessa. 

- Att alla arbetsmarknadsinsatser och utbildningar ska verka för och ha fokus på att göra 

individerna som går dessa oberoende av kommunal eller statlig hjälp. 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att, i samverkan med 

kommunens näringsliv och berörda kommunala instanser, verka för att förenkla 

administrationen av lokala tillstånd och licenser för ortens företag. 
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- Att i kommunen upprättas ett företagscenter som har som uppgift att locka företag till 

Södertälje och hjälpa dem med råd och stöd vid etablering. 

o Att avsätta 1.6 mkr per år för detta ändamål. 

 

Sociala företag 

Sociala företag är ett smart sätt att ge mening och mål för funktionsnedsatta att verka enligt. 

Kunskapsspridning och rådgivning kan ge stöd vid startandet av sociala företag. Ett 

arbetstillfälle för dessa utsatta i samhället kan hjälpa dem på många olika sätt. Både genom 

att avlasta kommunala åtaganden som vårdbehov, familjemedlemmar etcetera, samtidigt 

som de sociala företagen ger en funktionsnedsatt invånare möjligheten att tjäna pengar. Det 

föreslås därför att det inrättas ett investeringsbidrag för nystartande eller nyetableringar av 

sociala företag i kommunen, samt stöd i form av rådgivning under ett par år. 

Sverigedemokraterna föreslår därför: 

- Att kommunen sätter upp ett investeringsbidrag på 1 miljon kronor för nystartande 

eller nyetablerade sociala företag i kommunen att ta del av. 

- Att kommunens företagscenter förbereder råd och stöd till sociala företag för att 

bättre kunna möta deras behov, och aktivt stödja dem i deras verksamhet. 

 

Digitalisering 

Digitaliseringen är en stor möjlighet att möta behoven för våra olika verksamheter. 

Digitaliseringen kan bidra till att göra nya arbetssätt möjliga och är en förutsättning för att 

säkra en effektiv verksamhet. Ett gemensamt inköpssystem för koncernen borde vara en 

värdefull investering och säkerställa en korrekt och effektiv hantering av våra inköp genom 

hela kedjan. 
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För att se till att Södertälje kommun har en hållbar ekonomi föreslår 

Sverigedemokraterna: 

 

- Att kommunen stärker sin översikt av bolagen så att dessa striktare följer 

kommunallagen, speciellt självkostnadsprincipen, lokaliseringsprincipen och 

likställighetsprincipen. 

- Att kommunägda bolag i huvudsak ägnar sig åt kärnverksamhet - om andra behov 

finns ska man se efter hur privata aktörer kan lösa dessa främst. 

- Att den kommunala kärnverksamheten i möjligaste mån ska skötas i 

förvaltningsform. 

- Att upprätta ett företagscenter som har som uppgift att locka företag till Södertälje 

och hjälpa dem med råd och stöd vid etablering. 

o Att avsätta 1.6 mkr per år för detta ändamål. 

- Att kommunen upprättar ett överskottsmål på 2 procent för varje konjunkturcykel. 

- Att fokus ska ligga på att bli självfinansierade och inte behöva vara mottagare av 

utjämningsbidrag. 

- Att stadsdelsnämnderna läggs ner och att facknämnderna tar över deras respektive 

ansvar. 

- Att omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden slås samman och bildar vård- och 

omsorgsnämnden. 

- Att hållbarhetsutskottet läggs ner. 

o Att huvudansvaret läggs därmed på miljönämnden. 

o Att alla nämnder ska arbeta med hållbarhet i åtanke. 

- Att demokratiberedningen läggs ner. 
o Att ansvaret för demokratiutvecklingen läggs på kommunfullmäktige. 
o Att ansvaret för ökat valdeltagande läggs på valnämnden. 
o Att frågor rörande mänskliga rättigheter tas upp av kommunfullmäktige eller 

respektive nämnd när de kommer upp i ärenden. 
- Att de politiska styrelserna i de kommunala bolagen ska ersättas av mindre styrelser 

på nio ordinarie ledamöter, där 3 av dem är anställda som professionella 

styrelseledamöter efter kompetens. 

- Att Tom Tits Experiment AB omstruktureras till en insamlingsstiftelse med syftet att 

samla in sponsorpengar till verksamheten i enlighet med de förslag från 

utredningarna som har gjorts. 

- Att Telge Hovsjö AB säljs till en spekulant som är intresserad av att utveckla Hovsjö 

som område. 

- Att stadsnätverksamheten inom Telge Nät AB säljs till en seriös spekulant att driva 

och vidareutveckla denna. 

- Att Södertälje kommun aktivt ska verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva 

samarbeten mellan myndigheter, näringsliv, och utbildningsväsende. 



20 
 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att, i samverkan med 

kommunens näringsliv och berörda kommunala instanser, verka för att förenkla 

administrationen av lokala tillstånd och licenser för ortens företag. 

- Att Södertälje kommun ska ställa högre krav och förväntningar på personer som går i 

arbetsmarknadsinsatser eller utbildningar att i högre utsträckning fullgöra dessa. 

- Att alla arbetsmarknadsinsatser och utbildningar ska verka för och ha fokus på att 

göra individerna som går dessa oberoende av kommunal eller statlig hjälp. 

- Att kommunen sätter upp ett investeringsbidrag på 1 miljon kronor för nystartande 

eller nyetablerade sociala företag i kommunen att ta del av. 

- Att kommunens företagscenter förbereder råd och stöd till sociala företag för att 

bättre kunna möta deras behov, och aktivt stödja dem i deras verksamhet. 
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Lag och ordning 

 

”Ledfyrar” av Gunilla Wihlborg 1995. Pendeltågsstationen Södertälje centrum. Foto: Tommy Hansson 

Trygghet är något som Sverige länge har åtnjutit, då vi svenskar under många år haft 

förmånen att få leva i ett land utan krig och med förhållandevis liten kriminalitet. Generellt 

sett har den svenska befolkningen varit ett laglydigt folk som har jobbat och ansträngt sig för 

att bidra till att bygga upp det samhälle vi bor i. En lång tradition av hemfrid och kvinnofrid 

stärkta av lagar har gjort att Sverige har varit ett ovanligt säkert land, där man har kunnat lita 

på sina grannar och där mord och rån hört till det absolut ovanliga. Detta är dessvärre något 

som håller på att förändras. Under de senaste decennierna har brottsligheten stadigt ökat 

vilket lett till att otryggheten har växt sig stark bland många svenskar. Detta gäller speciellt i 

de områden där vi har placerat de migranter som har sökt sig till Sverige. Samtidigt har det i 

den offentliga debatten varit tyst om detta, och inte förrän på senare år har detta börjat 

uppmärksammas på riktigt. Trots detta har vi en regering och en polischef som vägrar se 

problemen och som tidigare inte velat satsa på polisen trots de skriande behoven. 

Vi sverigedemokrater står för ökad trygghet i hela Sverige, och även om en del av detta 

arbete måste ske på nationell nivå behöver alla kommuner göra sitt för att stärka tryggheten 

för sina invånare. Ett effektivt sätt att öka tryggheten för dessa är att se till att lag och 

ordning gäller i kommunen. Av de 290 kommunerna i Sverige har Södertälje tre av de 23 
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områden som Polisen anser vara särskilt utsatta. Det är rätt anmärkningsvärt att 0,3 procent 

av kommunerna innehar 13 procent av de särskilt utsatta områdena. Detta behöver 

förändras omedelbart! 

Med den nuvarande rödgröna regeringen med Dan Eliasson i spetsen för polismyndigheten 

har det inte heller blivit bättre. Tvärtom har det blivit avsevärt sämre på många håll runt om 

i Sverige. Socialdemokraterna har nästan oavbrutet styrt Södertälje under många år, och än 

har det inte skett några drastiska förändringar. Ty om S-partiet ens med sina 

koalitionspartners inte kan göra det på ett nationellt plan, varför ska vi förvänta oss något 

annorlunda på kommunal nivå? 

Sverigedemokraterna är det parti i Sveriges riksdag som mest konsekvent arbetar för att 

implementera en lagstiftning som ger största möjliga trygghet och rättssäkerhet för den 

enskilda individen. Sverigedemokraterna i Södertälje verkar mot denna bakgrund för att göra 

Södertälje till en trygg stad att bo och arbeta i genom att se till att svensk lag gäller i Sverige 

och att det ska vara ordning och reda i hela kommunen. 

 

Utreda om långsiktig handlingsplan för ungdomar 

Sverigedemokraterna vill att det ska utredas kring en långsiktig handlingsplan för att stävja 

den kriminalitet som utvecklas bland de ungdomar i Södertälje kommun som hamnar snett. 

Det är ett akut problem som inte har någon snabb lösning. Därför behövs det en utredning 

kring hur polisen, socialtjänsten, skolorna i samarbete med civilsamhället för att så gott det 

går motverka att så många ungdomar riskerar att fastna i ett liv av brott och utanförskap. I 

dagsläget finns det stora hinder med sekretess och information som inte kan utbytas mellan 

de olika parterna, men Sverigedemokraterna jobbar nationellt för att detta ska underlättas. 

Däremot kan man redan nu utreda på vilket sätt det går att samarbeta med de premisser 

som finns. Alla invånare i kommunen behöver känna ett ansvar för våra ungdomars och 

kommunens framtid. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunen tar fram en långsiktig handlingsplan för de ungdomar som riskerar att 

hamna i kriminalitet och permanent utanförskap. 

- Att kommunen utreder på vilket sätt polisen, socialtjänsten, skolorna och 

civilsamhället kan bättre samarbeta för ungdomarnas bästa. 

- Att kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder skall verka för att 

situationen i de så kallade utanförskapsområdena förbättras, icke minst vad avser 

trygghet och säkerhet för invånarna. Nolltolerans mot brottslighet och vandalism 

tillämpas så att lagöverträdelser får direkta konsekvenser för överträdarna. 
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Utöka resurserna till fältassistenterna 

Södertälje är en stor stad med många ungdomar. Ungdomar som ofta har hamnat lite snett 

och som kan behöva lite extra stöd. Fältassistenterna (fältarna) hjälper till att stödja våra 

ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute på gatorna. Jämfört med hur stort Södertälje är 

och hur många ungdomar som vi har är deras resurser knapphändiga. För att bättre kunna 

möta de behov som finns och jobba förebyggande i syfte att förhindra att allt fler ungdomar 

hamnar i kriminella banor eller lockas till gäng etcetera behövs det mer resurser. Vi vill 

därför öka fältarnas resurser med 2,5 miljoner kronor per år. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att fältassistenterna ska få utökade resurser om 2,5 mkr per år för att skapa ett 

mobilt team som aktivt söker upp ungdomar som har hamnat snett. 

 

Nattvandrarsamordnare 

Sverigedemokraterna i Södertälje anser att en nattvandrarsamordnare är en nödvändighet i 

syfte att kunna samordna och koordinera den nattvandrarverksamhet som existerar samt att 

bygga upp en större sådan. Detta för att verkligen se till att nattvandrarna är aktiva i de 

områden där det är vanligt att det förekommer oroligheter på nätterna. Det är mycket 

lättare för kommunen att kommunicera med en ansvarig person istället för med flera olika 

föreningar, organisationer etcetera. Detta gör det också tydligare för invånarna vem/vilka de 

kan kommunicera med för att ge tips, råd och kritik angående nattvandrarverksamheten.  

Sverigedemokraterna föreslår: 

-  Att kommunen anställer en nattvandrarsamordnare att koordinera och samordna en 

ideell nattvandrarverksamhet i utsatta områden runt om i kommunen. 

 

Kamerabevakning 

För att öka tryggheten och för att förebygga brott vill vi att det ska utredas och ansökas om 

att sätta upp kamerabevakning i specifikt utsatta områden. Det finns en stor upplevd 

otrygghet i kommunen och med kamerabevakning på utsatta platser går det att förebygga 

brott. Det är inte en universallösning, men det är en hjälp. Vi sverigedemokrater i Södertälje 

ställer oss därför bakom kommunstyrelsens beslut att stadsdirektören uppdras att i 

samverkan med polisen säkerställa att en utökad kameraövervakning genom så kallade 

trygghetskameror införs. Detta bör specifikt gälla i skolor, förskolor, gångtunnlar, gångstråk 

och på andra platser där det kan bedömas finnas stor risk för överfall och annan typ av 

brottslighet liksom i de områden vilka enligt polisen anses vara särskilt utsatta.  

Sverigedemokraterna föreslår: 
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- Att stadsdirektören i enlighet kommunstyrelsens direktiv så skyndsamt som möjligt, i 

nära samarbete med polisen, genomför sitt uppdrag att säkerställa en utökad 

kameraövervakning på härför lämpliga platser i Södertälje kommun. 

 

Kamerabevakning vid FTI miljöstationer 

Vi vill vidare att kommunen ska ansöka om kamerabevakning på Förpacknings och 

Tidningsinsamlingens (FTI) miljöstationer där vi idag har omfattande problem med 

nedskräpning, dumpning och förstörelse. Andra kommuner som exempelvis Gnesta har 

infört detta och sett en markant skillnad i nedskräpning och dumpning av material vid 

miljöstationerna. Vi tror att detta kommer att leda till att kommunen och speciellt områdena 

med dessa problem kommer kännas trevligare att vistas i. En ren och fin kommun är i sig ett 

brottsförebyggande åtgärd och ökar också känslan av trygghet. Därför borde detta vara en 

prioriterad åtgärd. Nu är det FTI som sköter detta, men vid ansökan bör man trycka på dessa 

punkter. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att en ansökan om kamerabevakning vid FTI miljöstationer runt om i kommunen 

skickas in till FTI. 

 

Kvinnojouren 

Behoven hos utsatta kvinnor har stadigt ökat i kommunen, och arbetet för att förhindra våld 

mot kvinnor, och även hedersrelaterat våld är väldigt eftersatt. Vi föreslår därför ett mycket 

närmare samarbete med kvinnojouren och att denna får utökat stöd för sina akuta boenden, 

men också ett ökat bidrag till sin verksamhet. 

Sverigedemokraterna föreslår därför: 

- Att kommunen ska tillsätta ett bidrag på 2 mkr per år till kvinnojouren. 

- Att kommunledningen samarbetar med kvinnojouren i syfte att hitta fler bostäder för 

akuta boenden till utsatta kvinnor. 

 

Utökning av belysning kring gångstråk 

Att investera i den fysiska miljön är ett effektivt sätt att förebygga brott och samtidigt att öka 

tryggheten för invånarna i kommunen. Sverigedemokraterna i Södertälje föreslår därför att 

vi kraftigt upprustar och utökar gatubelysningen i hela kommunen vid gångstråk och andra 

platser där människor vistas. Människor måste kunna röra sig riskfritt inom kommunen, och 

alla ska kunna känna sig säkra under sin väg hem eller till andra platser i kommunen oavsett 

om de kör bil, tar bussen, cyklar eller går. 

Sverigedemokraterna föreslår därför: 
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- Att Södertälje ska rusta upp den befintliga gatubelysningen och i högre grad se till att 

den alltid fungerar. 

- Att kommunen också kraftigt utökar beståndet av belysningsarmaturer med syftet 

att fler ska känna sig säkra runt om i kommunen, och för att förebygga brott. 

 

Tiggeriförbud 

Norska TV-bolaget NRK har kartlagt tiggeriet i flera städer i Norge och denna kartläggning 

visar att tiggeriet där till största delen styrs av kriminella krafter vilka utnyttjar fattiga och 

utsatta och tvingar dem till tiggeri och prostitution. Vi håller för troligt att det ser likadant ut 

i Sverige där vi har haft flera liknande indikationer men där det finns få som är villiga att 

utreda de förhållanden som kan kopplas till det organiserade tiggeriet.  

Sverigedemokraterna i Södertälje föreslår att kommunen inför ett tiggeriförbud utanför 

butiker, restauranger, caféer och andra kommersiella och offentliga lokaler. Detta har stöd i 

den kommunala ordningsstadgan. En sådan åtgärd ska kombineras med ett förbud mot 

camping på kommunens mark utanför normala campingområden. Detta är inte ett förbud 

mot fattigdom, utan är till för att skapa bättre förutsättningar för dessa utsatta människor. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunen inför ett förbud mot tiggeri utanför butiker restauranger, caféer och 

andra kommersiella och offentliga lokaler. 

- Att det samtidigt införs ett förbud av camping på kommunens mark utanför normala 

campingområden. 

 

Beredskapsplan för terrordåd 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunens säkerhetsavdelning, i nära samarbete med 

polis, kommunstyrelse och övriga adekvata kommungrenar, ska utforma en beredskapsplan 

för terrordåd värd namnet. Som det ser ut nu har vi ansvariga styrande politiker som anser 

att detta inte är viktigt med den häpnadsväckande motiveringen, att det finns en större risk 

att trafikolyckor inträffar än terrordåd! 

 Lastbilsterrorn på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017, liksom en rad andra 

terrordåd på olika platser i Europa, visar dock med all önskvärd tydlighet att endast därför 

att sannolikheten för dödliga terrordåd är relativt liten betyder det inte att sådana inte kan 

eller kommer att ske. Att vara förberedd är A och O när det handlar om att rädda liv. Det är 

därför vi anser att det är bättre att vara förberedd oavsett hur stor eller liten chansen är att 

ett terrordåd kommer att inträffa i Södertälje eller i dess närhet. 

Sverigedemokraterna föreslår därför: 

- Att den kommunala säkerhetsavdelningen, i nära samarbete med kommunstyrelsen 

och övriga adekvata kommungrenar, skall utforma en beredskapsplan för terrordåd 
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För att bättre säkerställa lag och ordning i Södertälje kommun föreslår 

Sverigedemokraterna: 

 

- Att kommunen tar fram en långsiktig handlingsplan för de ungdomar som riskerar att 

hamna i kriminalitet och permanent utanförskap. 

- Att kommunen utreder på vilket sätt polisen, socialtjänsten, skolorna och 

civilsamhället kan bättre samarbeta för ungdomarnas bästa. 

- Att kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder skall verka för att 

situationen i de så kallade utanförskapsområdena förbättras, icke minst vad avser 

trygghet och säkerhet för invånarna. Nolltolerans mot brottslighet och vandalism 

tillämpas så att lagöverträdelser får direkta konsekvenser för överträdarna. 

- Att fältassistenterna ska få utökade resurser om 2.5 mkr per år för att skapa ett 

mobilt team som aktivt söker upp ungdomar som har hamnat snett. 

- Att kommunen anställer en nattvandrarsamordnare att koordinera och samordna en 

ideell nattvandrarverksamhet i utsatta områden runt om i kommunen. 

- Att stadsdirektören snarast inleder den samverkan med polisen som 

kommunstyrelsen fattat beslut om i syfte att säkerställa en utökad 

kameraövervakning med trygghetskameror på lämpliga platser i kommunen. 

- Att en ansökan om kamerabevakning vid FTI miljöstationer runt om i kommunen 

skickas in till FTI. 

- Att kommunen ska avsätta ett bidrag omfattande 2 mkr per år till kvinnojouren. 

- Att kommunledningen samarbetar med kvinnojouren i syfte att hitta fler bostäder för 

akuta boenden till utsatta kvinnor. 

- Att Södertälje ska rusta upp den befintliga gatubelysningen och i högre grad se till att 

den alltid fungerar. 

- Att kommunen också kraftigt utökar beståndet av belysningsarmaturer så att fler ska 

känna sig säkra runt om i kommunen, och för att förebygga brott. 

- Att kommunen inför ett förbud mot tiggeri utanför butiker restauranger, caféer och 

andra kommersiella och offentliga lokaler. 

- Att det samtidigt införs ett förbud för camping på kommunens mark utanför normala 

campingområden. 

- Att den kommunala säkerhetsavdelningen, i nära samarbete med kommunstyrelsen 

och övriga adekvata kommungrenar, ska utforma en beredskapsplan för terrordåd. 
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Äldreomsorgen 

 
”Visdomens brunn” av Bror Hjort 1933 (i Södertälje sedan 1987). Olof Palmes plats. Foto: Tommy Hansson 

För oss sverigedemokrater i Södertälje och på riksplanet är det viktigt att alla människor ska 

kunna åldras med värdighet. När man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och 

erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Alla äldre i Södertälje förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg! Vi kan inte 

acceptera att äldre i kommunen känner en stark oro för att bli gamla på grund av brister 

inom omsorgen. De ska inte behöva sluta sina liv i social isolering. Vi ser att det i dag finns en 

stor variation av behov hos de äldre, men tyvärr är inte kommunen särskilt bra på att fånga 

upp de äldres skilda behov utan fokuserar mest på det som är enkelt att lösa. 

Trygga boenden 

Alltför många äldre tvingas i dag leva i ensamhet och isolering, och en allt större del av 

vårdansvaret har av ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. I Södertälje ser vi 

att det finns ett stort behov för äldre som antingen behöver särskilt boende, 

trygghetsboende eller seniorboende. Dessa boendeformer har inte byggts ut i den takt som 

de ökande behoven kräver. Vi är medvetna om att boenden planeras för framtiden, men vi 

anser att inte ens med dessa kommer kommunen att kunna möta de stora behov som finns. 

Vi har just nu cirka 100 pensionärer som väntar på någon sorts boende eller extra vård från 
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kommunen. Det är ohållbart att de ska behöva vänta tills 2023–2024 innan vi kan erbjuda 

dem ett tryggt och säkert boende inom kommunen. 

Därför föreslår Sverigedemokraterna i Södertälje att ett av de planerade äldreboendena ska 

tidigareläggas och byggas och stå klart 2020. Detta boende ska erbjuda minst 60 

trygghetsboendeplatser, både för att minska trycket på de särskilda boendena och andra 

typer av boenden, men framförallt för att möta de behov vi har. Dit skulle äldre som lider av 

otrygghet och social isolering kunna ansöka om att få bo, då de ofta inte är tillräckligt fysiskt 

sjuka för att erhålla en plats på särskilt boende. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att ett av de planerade äldreboendena ska tidigareläggas och stå klart hösten 2020. 

 

Kvalitet inom vård och omsorg 

Samma krav på privata som kommunala verksamheter 

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer. Det viktigaste för oss 

är att de krav på kvalitet som ställs är desamma för samtliga aktörer. Vid alla upphandlingar 

av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris. Det är viktigt med klara 

och tydliga krav i upphandlingar, och samma krav ska ställas vare sig det är kommunen själv 

eller en privat aktör som driver verksamheten. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att samma krav ska ställas på de privata aktörerna som på de kommunala 

verksamheterna. 

 

Utdrag från belastningsregistret vid nyanställningar  

Det ska ställas krav på att utdrag ur belastningsregistret begärs vid alla nyanställningar. 

Detta i syfte att skapa en trygg omsorg och miljö för de äldre men även för att personalen 

som arbetar inom dessa verksamheter ska kunna känna trygghet. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att det ska vara krav på uppvisande av utdrag från belastningsregistret vid alla 

nyanställningar inom vård och omsorg i Södertälje kommun. 

 

Tid och uppgifter 

Med målsättningen att skapa trygghet anser vi i sverigedemokrater i Södertälje att det är 

viktigt att hemtjänsten ska betjäna brukarna inte enbart i form av uppgifter utan även i tid, 

med tonvikt på det sistnämnda. Detta för att de äldre ska kunna ha ett större inflytande över 

sin omsorg: en vecka kan de exempelvis prioritera bort en dammsugning för att istället få 

hjälp med sin matlagning, eller kanske bara ett samtal över en kopp kaffe. Vi ser det som 
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betydelsefullt att det existerar en reell valfrihet inbyggd i omsorgen – om detta genomförs 

kommer det med all sannolikhet också att skapa mer trygghet för aktuella vårdtagare. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att hemtjänsten ska betjäna brukarna i form av uppgifter kombinerat med tid, vilket 

ska gälla vid såväl kommunal regi som privat aktör. 

 

Matreform 

Vi föreslår en matreform för alla våra äldre med syftet att ge så många brukare som möjligt 

nylagad, välsmakande och näringsrik mat varje dag. På ålderns höst är det viktigt för ens 

hälsa och välbefinnande att ha tillgång till näringsrik mat av god kvalitet. På grund av detta 

vill vi inte se fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar förekomma inom 

äldreomsorgen. Särskilt anställda och utbildade kockar ska åläggas inköp av råvaror och 

tillagning av maten på plats på boendena så att de äldre kan känna doften vid 

tillagningsprocessen. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att all mat som tillagas till våra äldre ska ske så nära dit de ska serveras som möjligt, 

helst på plats, och ingen fryst eller kyld mat. 

 

Rätten att förstå och bli förstådd 

Det finns ingen anledning att förneka att det i Södertälje finns ett stort behov av olika språk 

inom äldreomsorgen. Det är dock viktigt att ingen diskrimineras vid tillsättandet av personal 

till olika vårdtagare eller vid anställning av personalen. Om äldre invandrare på grund av 

ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå eller kommunicera på svenska, 

ska det finnas förutsättningar för att dessa ska kunna få vård på sina respektive modersmål.  

Däremot ska behoven hos dessa grupper av äldre inte få användas som ett rättfärdigande för 

diskriminering av etniska svenskar genom allmänna regler om etnisk kvotering och positiv 

särbehandling av personer med invandrarbakgrund. All personalrekrytering ska i dessa fall 

ske på basis av språkkunskaper och inte etnisk bakgrund. Rätten att kunna förstå och bli 

förstådd av sin omsorgsgivare är en självklarhet och ska naturligtvis också omfatta äldre 

svenskar. Det ska ställas höga krav på svenska för all äldrevårdspersonal liksom att det ska 

erbjudas kontinuerlig språkutveckling för de med bristande språkkunskaper i svenska. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att en policy med syftet att alla pensionärer i kommunen har rätten att förstå och bli 

förstådda av sina vårdare i den mån det är möjligt införs. 

- Att det ska ställas höga krav på svenska vid anställningar inom vården. 

- Att det ska erbjudas kontinuerlig språkutveckling för de med bristande 

språkkunskaper i svenska. 
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Frivillig- och anhörigvård 

Frivillighetsorganisationers och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste 

tillvaratas. Vi ser mycket positivt på insatser från frivilliga vilka kan skapa mer trygghet och 

välbefinnande hos våra äldre. Därför vill vi implementera ett system av äldrestödspersoner. 

Genom att dessa utför uppgifter som inte tillhör vårdpersonalens arbete såsom att följa 

äldre med på promenader, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna och 

samtala eller hjälpa till med alldagliga sysslor blir äldrevården mer mänsklig och human. För 

att göra detta möjligt ska en volontärförmedling inrättas för att administrera verksamheten 

så att kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig dit för vägledning och 

utbildning. 

Med tillhjälp av socialnämnden och socialkontoret vill Sverigedemokraterna att kommunen 

ska ta fram riktlinjer för hur anhöriga och närstående, som ofta är de som mest tar hand om 

vårdtagarna, ska bättre kunna tas tillvara i vården av våra äldre. Merparten av kommunens 

insatser för att hjälpa behövande handlar om att ta över ansvaret från anhöriga och 

närstående istället för att anpassa sig till det som redan finns. Självklart ska detta ske i den 

mån de närstående och anhöriga själva vill. Kommunen behöver bli mycket bättre på att 

urskilja de frivilligresurser som finns runt om vårdtagarna och kunna anpassa sig efter dessa. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att ett system med äldrestödspersoner i kommunen införs. 

- Att en volontärförmedling inrättas för att koordinera volontärer. 

- Att kommunen tar fram riktlinjer för hur anhöriga och närstående bättre ska kunna 

tas tillvara i vården av våra äldre. 

 

Äldre- och handikappombudsman 

De som sannolikt behöver vår hjälp mest av alla kommuninvånare är våra äldre och 

funktionshindrade. Vi efterlyser mot den bakgrunden en tjänst med funktionen att hjälpa 

dessa med allt från frågor till kontakter med olika myndigheter med mera. En äldre- och 

handikappombudsman som även får som uppdrag att samarbeta med samtliga nämnder och 

bolag och som samarbetar med kontaktpersoner för att beträffande samtliga beslut kunna 

ta hänsyn till äldres och funktionshindrades behov. En ombudsman av detta slag ska även 

ansvara för kvalitetsrevision. 

 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunen ska anställa en äldre- och handikappombudsman 
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För att höja kvalitén inom vård och omsorgsverksamheten i Södertälje kommun föreslår 

Sverigedemokraterna: 

 

- Att ett av de planerade äldreboendena ska tidigareläggas och stå klart hösten 2020. 

- Att samma krav ska ställas på de privata aktörerna, som på de kommunala 

verksamheterna. 

- Att de ska vara krav på uppvisande av utdrag från belastningsregistret vid alla 

nyanställningar inom vård och omsorg i Södertälje kommun. 

- Att hemtjänsten ska betjäna brukarna i form av uppgifter kombinerat med tid, vilket 

ska gälla vid såväl kommunal regi som privat aktör. 

- Att all mat som tillagas till våra äldre ska ske så nära deras boenden som möjligt, 

helst på plats, och ingen fryst eller kyld mat. 

- Att införa en policy med syftet att alla pensionärer i kommunen har rätten att förstå 

och bli förstådda av sina vårdare i den mån detta är möjligt. 

- Att det ska ställas höga krav på svenska vid anställningar inom vården. 

- Att det ska erbjudas kontinuerlig språkutveckling för de med bristande 

språkkunskaper i svenska. 

- Att ett system med äldrestödspersoner i kommunen införs. 

- Att en volontärförmedling inrättas för att koordinera volontärer inrättas. 

- Att kommunen tar fram riktlinjer för hur anhöriga och närstående bättre ska kunna 

tas tillvara i vården av våra äldre. 

- Att kommunen ska anställa en äldre- och handikappombudsman. 
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Utbildning 

 

”Morgonbad” av Stig Blomberg 1957. Turingelunden. Foto: Tommy Hansson 

Skolan var länge en svensk stolthet där alla hade möjlighet att få en bra utbildning oavsett 

var man bodde. I dagens Sverige är kvaliteten på skolan tyvärr starkt varierande och detta 

inte enbart beroende på i vilken kommun man hör hemma, utan även på var i kommunen 

man bor. Skillnaderna i kvalitet och nivå på undervisningen är stor. Vi har i dag ett fritt 

skolval där föräldrar själva kan välja alternativ till de kommunala skolorna eftersom det 

också finns privata skolor.  

Är det en optimal lösning att föräldrar ska behöva vända sig till en privat utförare för att 

bättre kunna säkerställa att deras barn får en bra utbildning? Det tycker inte vi. Privata 

alternativ ska finnas, men den kommunala skolan ska alltid hålla en hög kvalitet. För 

Sverigedemokraterna är det viktigt att alla barn och ungdomar får en bra utbildning oavsett 

om de bor i Lomma i Skåne eller i Kiruna i Lappland. Därför verkar Sverigedemokraterna 

nationellt för att skolan ska bli en statlig angelägenhet och inte som idag en kommunal. 

Detta vill vi göra för att få likvärdighet i satsning och kvalitet på undervisningen.  
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Vi sverigedemokrater i Södertälje kommer dock att redan nu verka för en likvärdig skola 

inom vår kommun. Det ska inte spela någon roll om du bor i Ronna, Hovsjö, Järna eller Hölö, 

skolorna ska hålla en likvärdig kvalitet. Det har föräldrar och elever rätt att kräva. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att, i samverkan med 

utbildningsnämnden, säkerställa att de skolor som så önskar skall få fortsätta med 

traditionsenligt firande av svenska högtider, även i kyrkan om så skulle önskas. 

 

Likvärdig skola 

Den första förändringen som måste göras är ta bort fokus på lika resultat. Fokus ska flyttas 

till likvärdig kvalitet på undervisningen. Varje elev måste få stöd och hjälp att utveckla sin 

bästa potential oavsett på vilken nivå eleven befinner sig. I dag är det alldeles för stort fokus 

på att lyfta alla elever till enbart en miniminivå. Det innebär att elever som har potential att 

med rätt hjälp och stöd nå mycket högre nivåer offras och får stå tillbaka.  Att resultaten 

kommer att variera mellan skolor är en självklarhet, eftersom elever är olika och har olika 

förutsättningar. Olika elever kommer att prestera olika.  

Alla elever ska få samma chans att lära sig, men det är absolut inte endast antalet lärare eller 

ekonomiska medel som skolan tilldelas som avgör resultaten. En del av ansvaret måste också 

flyttas till eleverna och deras föräldrar. Utan motivation och drivkraft hos den enskilde 

eleven och hans/hennes föräldrar kommer inga satsningar att räcka långt. Därför ska 

kommunens fokus ligga på att se till att alla kommunala skolor har en lika hög standard och 

kvalitet. Det är en likvärdig skola på riktigt! 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att skolledningen ska ändra fokus från att höja resultaten hos eleverna till att höja 

kvaliteten på skolorna till samma nivå på alla de kommunala skolorna. 

- Att kvaliteten ska mätas I lärandemiljön, materialet, lärandet, lärare och 

omdömen/betyg, där också alla elevers och föräldrars åsikter om skolan vägs in. 

- Att kommunen tar ett större ansvar i att ställa krav på skolorna så att dessa kan nå 

sina mål. 

- Att skolledningarna ska ställa högre krav på eleverna genom att ha högre 

förväntningar på vad dessa klarar av. 

 

Likvärdig skolpeng 

För att garantera en grundläggande likvärdighet mellan skolorna inom kommunen är det 

viktigt att undervisningen bedrivs på lika villkor. Detta innebär, som vi ser det, att 

skolpengen ska fördelas så lika som möjligt. Idag får vissa skolor upp till 10 000 kronor mer 

per elev än andra skolor. Det innebär självklart att elever i de skolor som får mindre 
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tilldelning får stå tillbaka och får en mindre chans att nå sin högsta potential. Motivet till den 

skeva fördelningen av skolpengen är så kallade socioekonomiska faktorer. I praktiken 

innebär detta att elever som går i skolor med mindre antal elever vilka inte har svenska som 

modersmål får stå tillbaka och dessutom bestraffas för detta. Det medför att vissa skolor inte 

har råd att anställa lika många lärare per elev som andra skolor.  

Detta försämrar kvaliteten för vissa elever i jämförelse med andra elever. Vi upplever detta 

som djupt orättvist, och vi kan nu se att det leder till att föräldrar börjar flytta sina barn bort 

från dessa skolor därför att de märker att skolorna i fråga inte kan upprätthålla den kvalitet 

som man förväntar sig som förälder. Detta är att ställa grupp mot grupp. Detta är inte 

likvärdighet. Vi vill här påminna om ett tänkvärt citat från kommunens förre 

utbildningsdirektör Peter Fredriksson: “Mer pengar löser inte problemen i skolan.”  

Sverigedemokraterna föreslår mot ovan skisserade bakgrund: 

- Att kommunen ändrar policy från att fördela skolpengen från att vara 60% fast och 

40% rörlig till att vara 90% fast och 10% rörlig. 

 

Resurscentrum 

Resurscentrum arbetar på uppdrag av respektive förskola/skola som stöd- och 

expertfunktion för kommunens barn och elever, inklusive barn i behov av särskilt stöd. 

Resurscentrum har som uppgift att ge stöd till de olika skolorna baserat på de extra behov 

som dessa kan ha. Därför ska även alla kommunala skolor i Södertälje ha tillgång till de 

resurser som finns där. Tidigare har vissa skolor haft svårare att få tillgång till sådana 

resurser på grund av de andra typer av ekonomiskt stöd de kommit i åtnjutande av. Vi anser 

att detta är orättvist och vill ge alla skolor samma möjlighet till stöd. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att alla kommunala skolor ska ha samma möjlighet att få stöd från Resurscentrum. 

 

Jourskola 

Sverigedemokraterna kan förstå att vissa skolor har ett stort behov av hjälp med stökiga 

elever. Vi vill därför införa en jourskola, där stökiga och bråkiga elever får den hjälp de 

behöver för att hitta sin studiemotivation, sin passion och förberedas för att återvända till en 

normal klass. På så vis blir de normala klasserna undervisningsbara. Jourskolan kan även 

övergå till sommarskola för de elever som har halkat efter och behöver extra hjälp även 

under sommarmånaderna för att komma ikapp med studierna. Exempel på detta hittar man 

i Linköpings resursskolor. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att en jourskola ska organiseras under Resurscentrums styrning. 
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Relationsstärkande åtgärder 

I utbildningsnämnden har vi fått höra många gånger att det är ett stort problem för skolorna 

att kommunicera med föräldrarna. Dessa kommer inte på föräldramöten eller liknande och 

många gånger har lärarna ingen direkt kommunikation med föräldrarna. Detta är mycket 

oroväckande, då studier visar att elever som har engagerade föräldrar får bättre betyg och 

klarar sig bättre och mår bättre i skolan. Därför är det viktigt att stärka relationen mellan 

skolan/lärarna och föräldrarna och eleverna.  

Sverigedemokraterna föreslår att Södertälje kommun ser till att de skolor som ligger under 

kommunens förvaltning utför relationsstärkande åtgärder liknande dem som Fryshuset i 

Stockholm har gjort. Detta har lett till en markant förbättring av relationen till föräldrarna 

och deras engagemang. Det blir en stor positiv påverkan för eleverna. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att relationsstärkande åtgärder införs för att stärka relationerna mellan elever, lärare 

och föräldrar. 

 

Resursinventera på skolorna 

Det finns många resurser på skolorna som skulle kunna användas till mer än sådant de 

normalt används till. Det finns bibliotekarier och ibland cafépersonal och fritidspersonal med 

flera som på många sätt kan användas mer effektivt och hjälpa till på fler sätt i skolan än som 

sker i nuläget. Detta behövs för att säkra tryggheten för elever och lärare men också i syfte 

att skapa en bättre miljö för dessa. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att Södertälje kommuns skolor resursinventerar för att se hur kommunen bättre och 

effektivare kan använda sig av de resurser som redan existerar inom 

verksamheterna. 

 

Större högstadie- och gymnasieskolor 

Ytterligare något som kommer att gynna både våra elever och våra skolors ekonomi är att 

prioritera och minska antalet skolor. Vi anser att det är betydligt bättre att utöka befintliga 

skolor istället för att bygga ännu fler. I flera områden menar vi att det är bättre att 

möjliggöra för skolor att ha mellan 600 och 1000 elever, än att ha flera mindre skolor på 200 

eller 300. Detta kommer att leda till en effektivisering av resurser då man bättre kan utnyttja 

lärarnas och lokalernas kapacitet. Denna modell passar bäst för högstadieskolor och 

gymnasier och inte för låg- och mellanstadieskolor – enligt vår uppfattning har yngre barn 

större behov av mindre skolor för att få en lugn och säker miljö. 
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Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunledningen fokuserar på att effektivisera högstadierna och gymnasierna 

genom att tillåta dem att växa sig större och även slå ihop mindre skolor för att 

lokaler och resurser ska kunna användas på ett effektivare sätt. 

 

Fokus på svenska 

Något som vi är helt oförstående till är att en kommun som Södertälje, där andelen 

invandrare är hög, valt att inte lägga fokus på svenska i klassrummen. Detta är mycket 

negativt, särskilt som vi ligger långt under betygssnittet i landet i både svenska och engelska. 

Vi har tagit del av flera rapporter om att det finns klasser där det knappt talas svenska alls. I 

dessa klasser talar både elever och lärare sina modersmål. Vi antar att detta sker i tron att 

denna praxis kommer att hjälpa eleverna. Hur ska emellertid eleverna förberedas för ett liv i 

samhället och integreras i detta om de inte talar språket?  

För att lära sig ett nytt språk är det extremt viktigt att man använder sig av det språket så 

mycket som möjligt och att man interagerar med en omgivning där ifrågavarande språk 

talas. Eleverna ska ju rimligtvis förberedas för ett liv i Sverige. Då är det A och O att lära sig 

landets språk, det vill säga svenska. Därför vill vi att det ska vara krav på att svenska används 

i alla klassrum i kommunala skolor förutom under språkundervisning i andra språk. Självklart 

kan det finnas tillfällen då ett annat språk kan behöva användas under en kort period vid 

förklaringar etcetera, men det ska vara ett undantag och inte en norm. 

Det har vidare kommit till vår kännedom att elever tas ut från sina andra ämnen för att 

kunna delta i hemspråksundervisning. Vi inser att för många minoriteter är 

hemspråksundervisning viktig. Däremot är det inte acceptabelt att 

hemspråksundervisningen tillåts påverka andra ämnen i skolan. Hemspråk är sekundärt i 

förhållande till kärnämnena i skolan. I synnerhet svenska och engelska är de språk som bäst 

kommer att hjälpa barn och ungdomar att vara förberedda för framtida studier och arbetsliv. 

En ökad tonvikt på svenska kommer också att snabba upp integrationen och möjligheterna 

att komma in i det svenska samhället.  

Modern forskning visar också, i motsats till vad som har hävdats tidigare, att 

hemspråksundervisning inte främjar inlärningen av det nya språket. En dansk studie visar 

exempelvis att det är precis tvärtom. Det är därför av avgörande betydelse att inlärning och 

användning av det svenska språket har hög prioritet. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att en språkpolicy ska införas på alla kommunala skolor att svenska ska användas vid 

all undervisning och i klassrummen. Undantaget är vid annan språkundervisning. 

- Att höga krav på språkkunskaper inom svenska ska ställas vid anställning av lärare. 
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För att skapa en likvärdig skola i Södertälje kommun föreslår Sverigedemokraterna: 

 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att, i samverkan med 

utbildningsnämnden, säkerställa att de skolor som så önskar skall få fortsätta med 

traditionsenligt firande av svenska högtider, även i kyrkan om så skulle önskas. 

- Att skolledningen ska ändra fokus från att höja resultaten hos eleverna till att höja 

kvaliteten på skolorna och utbildningen till samma nivå på alla de kommunala 

skolorna. 

- Att kvalitén ska mätas i lärandemiljön, materialet, lärandet, lärare och 

omdömen/betyg, där också alla elevers och föräldrars åsikter om skolan och 

utbildningen vägs in. 

- Att kommunen tar ett större ansvar i att ställa krav på skolorna att nå sina mål. 

- Att skolledningarna ska ställa högre krav på eleverna genom att ha högre 

förväntningar på vad de klarar av. 

- Att kommunen ändrar policy från att fördela skolpengen från att vara 60% fast och 

40% rörlig till att vara 90% fast och 10% rörlig. 

- Att alla kommunala skolor ska ha samma möjlighet att få stöd från Resurscentrum. 

- Att en jourskola ska organiseras under Resurscentrums styrning. 

- Att relationsstärkande åtgärder införs för att stärka relationerna mellan elever, lärare 

och föräldrar. 

- Att Södertälje kommuns skolor resursinventerar för att se hur de bättre och 

effektivare kan använda sig av de resurser som redan existerar inom 

verksamheterna. 

- Att kommunledningen fokuserar på att effektivisera högstadierna och gymnasierna 

genom att tillåta dem att växa sig större och även slå ihop mindre skolor för att 

lokaler och resurser ska kunna användas på ett mer effektivt sätt. 

- Att en språkpolicy ska införas på alla kommunala skolor med inriktningen att svenska 

ska användas vid all undervisning och i klassrummen. Undantaget är vid annan 

språkundervisning. 

- Att höga krav på språkkunskaper inom svenska ska ställas vid anställning av lärare. 
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Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden 

 

”Pojke med snäcka” av Gustav Cedervall 1911. Saltsjötorget. Foto: Tommy Hansson 

Upprustning av de kommunala vägarna 

Det kommunala åtagandet att underhålla det kommunala vägnätet är hårt eftersatt. Det är 
bra att det har uppmärksammats och att en liten om än otillräcklig prioritering har lagts på 
detta. Budgeten för asfaltbeläggning (lagande av så kallade potthål) ligger idag på 12 mkr. En 
något större kommun som till exempel Linköping har en budget på närmare 40 mkr för 
samma post. Därför föreslår vi att budgeten dubbleras till 24 mkr, för att bättre tillgodose de 
behov som finns vad avser det kommunala vägnätet. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

● Att budgeten för beläggning (asfalt) dubbleras för kommande år. 
 

Byt ut gatubelysning till LED 

Sverigedemokraterna i Södertälje föreslår att en utredning tillsätts på vilken besparing 
kommunen kan göra genom att byta ut all gatubelysning till LED-lampor. Sådana lampor drar 
betydligt mindre ström och ger ett lika bra ljus. Södertälje Hamn AB bytte nyligen ut all sin 
belysning på området till LED. De räknade då in på en återbetalningsperiod på enbart några 
år. Självklart är det en större investering för hela kommunen att göra något liknande, men 
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samtidigt kommer också besparingarna att vara större. Att göra detta skulle vara till stor 
nytta för kommunen och för framtiden. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

● Att en utredning tillsätts för att utreda vilken besparing kommunen kan göra på att 
byta ut all gatubelysning och ersätta denna med LED- lampor. 

● Att sätta av 10 mkr i syfte att sedan utföra detta om det visar sig fördelaktigt. 
 
 

Upprustning av broar och viadukter 

De broar och viadukter som finns inom Södertälje kommun och som kommunen är ansvarig 
för att underhålla är kraftigt eftersatta. Vi vill tillsätta en utredning kring vilka och hur många 
av dessa som är av akut behov av underhåll och även kostnader för detta. Det är viktigt att 
kommunen tar det ansvar den har och ser till att infrastrukturen är väl underhållen och inte 
eftersatt som enligt vårt bedömande nu är fallet. 

Sverigedemokraterna föreslår mot denna bakgrund: 

● Att kommunledningen tillsätter en utredning i syfte att ta reda på kostnad för att 
rusta upp de broar och viadukter som vi har ansvar för. 

● Att det avsätts 500 tkr för detta ändamål. 
 

Vattenspel 

Södertälje kommun med omnejd har betydande estetiska natur- och miljövärden och med 
en kanal som går rakt genom staden. Vi tycker emellertid inte att den nära anslutningen till 
vatten tillräckligt tas tillvara i stadsbyggnationerna och i samhällsplaneringen. Till en början 
föreslås Sverigedemokraterna därför att ett vattenspel inrättas längs med Storgatan i 
samband med de ombyggnationer som är planerade för detta område. Invånare och 
tillresande ska kunna ha en trevlig miljö att vistas i även i centrala delar av staden. Ett 
vattenspel längs detta centrala stråk kommer bringa ytterligare liv och ögonfägnad till 
staden! 

 

Sverigedemokraterna föreslår: 

● Att ett vattenspel planeras längs Storgatan i samband med de planerade 
ombyggnationerna. 

o Att det avsätts 500 tkr för att utreda detta. 
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Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att budgeten för beläggning (asfalt) dubbleras för kommande år 

o Vilket innebär 12 mkr extra. 

- Att en utredning tillsätts för att utreda vilken besparing kommunen kan göra på att 
byta ut all gatubelysning och ersätta denna med LED- lampor. 

o Att sätta av 10 mkr i syfte att sedan utföra detta om det visar sig fördelaktigt. 
- Att kommunledningen tillsätter en utredning i syfte att ta reda på kostnad för att 

rusta upp de broar och viadukter som vi har ansvar för. 
o Att det avsätts 500 tkr för detta ändamål. 

- Att ett vattenspel planeras längs Storgatan i samband med de planerade 
ombyggnationerna. 

o Att det avsätts 500 tkr för att utreda detta. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

”Vårdagjämning” av Sonja Katzin 1962. Stationsparken. Foto: Tommy Hansson 

Kultur och fritid är väsentliga delar i människors tillvaro, och Södertälje är känd som en 

framstående kultur- och idrottsstad. Samtidigt måste det betonas att varje satsad 

skattekrona på dessa områden tar resurser i anspråk från obligatoriska kärnverksamheter 

som bland annat skola, vård och omsorg. Viktigt i det sverigedemokratiska perspektivet är 

att bevara och stärka den svenska kulturen. I Södertälje vill vi göra detta genom en ökad 

satsning på Torekällbergets friluftsmuseum och det därunder sorterande Biologiska museet. 

Det kommunala anslaget till den hårt kritiserade Oktoberteatern dras in och en bantning av 

föreningsbidragen genomförs. Ungdomsaktiviteter prioriteras. En kulturminnesinventering 

genomförs. 

Föreningsbidrag kan vara ett utmärkt verktyg i syfte att stödja ideella föreningar, men där 

måste också finnas krav och begränsningar. För det första vill vi se en bidragspolitik med 

tanken att värna svensk kultur och svenska traditioner. Vi vill vidare ha effektivare kontroller 

av hur föreningarna uppfyller de krav som kommunen i egenskap av bidragsgivare ställer 

samt att konsekvenser tillkommer för de föreningar som inte gör det: kommunen måste 

tydligt visa vad som gäller och regelbundet utvärdera insatserna för eventuella omedelbara 

korrigeringar. 
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Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kulturpolitiken ska vara inriktad på att värna om svensk kultur och svenska 

traditioner. 

- Att kommunen inför striktare krav kring föreningsbidragen och att konsekvenser 

tillfaller de som inte använder pengarna som avsett var. 

 

Oktoberteatern 

Oktoberteatern har tilldelats kommunala anslag sedan den kom till kommunen från Malmö 

1978. Om en teater inte klarar av att finansiera sig själv efter så många år verkar det inte 

som att kommuninvånarna är särdeles intresserade av dess evenemang. Därför anser vi inte 

att det är skäligt att fortsätta finansiera en sådan verksamhet som dessutom är ideologiskt 

vänsterorienterad. Skulle andra politiska verksamheter få sådan finansiering av kommunen? 

Det tror vi inte. Då är det dessutom rent diskriminerande att denna verksamhet får så pass 

mycket finansiering när det finns så mycket annat av värde att stödja som kan gagna 

invånarna i Södertälje kommun på ett bättre sätt. 

Sverigedemokraterna föreslår därför: 

- Att det kommunala stödet till Oktoberteatern upphör. 

 

Kulturminnesinventering 

Sverigedemokraterna vill inventera – och därmed samtidigt investera i -  kulturminnena i 

Södertälje kommun. Vi tycker det är viktigt att visa upp och minnas vår fina svenska kultur – 

den som inte har kännedom om historien står inte heller väl rustad att möta framtiden. Vårt 

parti bedömer det därför som nödvändigt att rusta upp, framhäva, och marknadsföra de 

kulturminnen som finns i kommunen till fromma för såväl kommuninvånare som för 

tillresande till vår kommun. Att visa upp och vara stolta över vår kultur och vår historia är ett 

viktigt inslag i marknadsföringen av vår kommun! 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att kommunen inventerar de kulturminnen som finns i Södertälje kommun. 

 

Biologiska museet 

Vi vill vidare öronmärka 500 tkr för det unika Biologiska museet, sorterande under 

Torekällbergets friluftsmuseum (se nedan), beläget i anslutning till Täljegymnasiet. I 

sammanhanget kan nämnas att det nationella biologiska museet på Djurgården i Stockholm, 

visserligen med en något annan inriktning än Biologiska museet i Södertälje, drabbats av 

nedläggningsbeslut. Vi anser att det Biologiskt museet i vår kommun med anor från 1900-

talets början är ett viktigt inslag i ansträngningarna att utbilda våra barn och övriga invånare 
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i den svenska floran och faunan i vår del av Sverige. Därför vill vi göra en investering i syfte 

att säkerställa dess fortsatta existens och ge det en möjlighet att locka ytterligare besökare. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att det Biologiska museet i Södertälje ska få ett extra stöd om 500 tkr för att värna 

om och sprida kunskap om den sörmländska floran och faunan. 

 

Torekällberget 
Friluftsmuseet Torekällberget med snart hundraåriga anor är en historisk och kulturell 

grundpelare i Södertälje – en oas som vi vill ge så många kommuninvånare och turister som 

möjligt chansen att besöka. Det är redan många familjer och individer som utnyttjar 

möjligheten att kunna ta del av den välbevarade kulturmiljön i denna del av Södertälje. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att Torekällbergets friluftsmuseum får ett extra bidrag på 1 mkr om året. 

 

Sporthall i Mölnbo 

Mölnbo är i stort behov av en modern sporthall avsedd för såväl invånarna som eleverna i 

Mölnbo skola. Den nuvarande gymnastiksalen är alldeles för underdimensionerad för att 

klara av ens Mölnbo skolas elevers behov. Sedan gymnastiksalen byggdes för över 40 år sen 

har behoven i området varit eftersatta. Den nyuppförda sporthallen i Pershagen skulle kunna 

tjäna som förebild för en tilltänkt hall i Mölnbo. 

Sverigedemokraterna föreslår: 

- Att en ny gymnastikhall byggs i Mölnbo för att klara av de behov som finns i 

kommundelen. Kostnaden kan beräknas till cirka 40 mkr. 
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Sverigedemokraterna föreslår: 

 

- Att kulturpolitiken ska vara inriktad på att värna om svensk kultur och svenska 

traditioner. 

- Att kommunen inför striktare krav kring föreningsbidragen och att konsekvenser 

tillfaller de som inte använder pengarna som avsett var. 

- Att det kommunala stödet till Oktoberteatern upphör. 

- Att kommunen inventerar de kulturminnen som finns i Södertälje kommun. 

- Att det Biologiska museet i Södertälje ska få ett extra stöd om 500 tkr för att värna 

om och sprida kunskap om den sörmländska floran och faunan. 

- Att Torekällbergets friluftsmuseum får ett extra bidrag på 1 mkr om året. 

- Att en ny gymnastikhall byggs i Mölnbo för att klara av de behov som finns i 

kommundelen. Kostnaden kan beräknas till cirka 40 mkr. 
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Mångkulturellt bokslut 

 

”Sörjande man” av Wieland Förster 1982. Stig Parborns park. Foto: Tommy Hansson 

Södertälje har genom åren tvingats ta ett stort ansvar för att ta emot asylsökande och 
flyktingar. Kommunen bör av den anledningen på årlig basis upprätta ett så kallat 
mångkulturellt bokslut så att det ekonomiska utfallet - kostnader respektive vinster - för den 
mycket omfattande invandringen och mångkulturalismen klart framgår. Det är viktigt att 
veta vart pengarna går, annars visar det brist på respekt för skattebetalarnas uppoffringar 
och dålig förvaltning.  

Att kommunledningen tidigare inte visat något intresse att ta reda på de kostnader som 
genererats av den politik som bedrivits i landet visar antingen på en utpräglad naivitet eller 
en faktisk vilja att förbli i ovisshet. Sverigedemokraterna i Södertälje vill därför att 
kommunen hädanefter redovisar dessa kostnader separat i kommunens bokslut. Detta 
kommer ge en ökad transparens gentemot våra invånare och visa vad deras skattemedel går 
till.  

Man får även en konkret bild om de statliga ersättningarna verkligen täcker de kostnader 
som dess politik kostar kommunen. 

● Att kommunen i ekonomiska termer i form av ett mångkulturellt bokslut årligen ska 
redovisa vilka kostnader den förda politiken avseende immigration och 
mångkulturalism medfört. 
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Kostnader och besparingar 
Besparingar strukturella förändringar 

● Besparing: 1.5 mkr på kommundelsnämnderna per år. 
● Besparing: 1 mkr på sammanslagningar av nämnder per år. 
● Besparing: 150 tkr på nedläggning av hållbarhetsutskottet per år. 
● Besparing: 200 tkr på nedläggning av demokratiberedningen per år. 

● Totalt: 8.55 mkr över tre år. 
 

Kostnader/besparingar kultur- och fritidsnämnden 

● Kostnad: 40 mkr sporthall 
● Kostnad: Torekällberget 3 mkr över tre år 
● Kostnad: Biologiska museet 500 tkr 
● Kostnad: Kulturminnesinventering 500 tkr 
● Kostnad: Kvinnojouren 2 mkr per år  
● Besparing: Oktoberteatern 2 mkr 
● Besparing: generellt föreningsstöd 1 mkr per år 

● Totalt: 3 mkr 
● Besparing: Grafikens hus 1.8 mkr per år 

● Totalt: 5.4 mkr 

 

Anslag för att öka tryggheten: 

● 2,5 mkr extra per år till fältassistenterna 
o Totalt: 7.5 mkr 

● Kostnad: 1 mkr utredning långsiktig handlingsplan för de ungdomar som riskerar att 
hamna i kriminalitet och permanent utanförskap. 

● Kostnad: nattvandrarsamordnare 600 tkr per år (kultur-  och fritidsnämnden) 
o Totalt: 1.8 mkr över tre år 

 

Kostnader/Anslag Företag/Bolag 

● Kostnad: företagscenter 1.6 mkr per år 
● Kostnad: 1 mkr per år bidrag till sociala företag 

● Totalt: 7.8 mkr över tre år 
● Besparing: 300 mkr försäljning av stadsnät 
● Besparing: 20 mkr/år genom att strukturera om Tom Tits till insamlingsstiftelse. 

● Totalt: 60 mkr på tre år 
● Besparing: 493 mkr på avyttring av Telge Hovsjö AB 
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Kostnader/anslag vård- och omsorgsnämnden 

● Kostnad: 150 mkr för nytt äldreboende (trygghetsboende) 
      Kostnad: 600 tkr äldreombudsman 

Kostnader/anslag tekniska nämnden 

● Kostnad: 12 mkr dubblering av budgeten för beläggning (asfalt) 
● Kostnad: avsätta 500 tkr för utredning om att byta ut gatubelysning 
● Kostnad: 500 tkr för utredning kring upprustning broar och viadukter 
● Kostnad: 500 tkr för utredning kring vattenspel längs med Storgatan 

 

Kostnader/Anslag Utbildningsnämnden 

● Kostnad: Utbyggnad av Valla skolan Enhörna 70 mkr 
 

Övriga poster 

• 100 mkr till oförutsedda händelser 
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Övriga förslag 

 

”Vyer från Kanalen” av Torbjörn Lindgren 2013. Stadsparken. Foto: Tommy Hansson 

Sverigedemokraterna föreslår Södertälje kommun: 

- Att det i Södertälje kommun införs ett förbud att bära heltäckande klädsel i offentlig 

verksamhet. 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att verka för att den så 

kallade EBO-lagstiftningen avskaffas med syfte att reducera asyl- och 

flyktingtillströmningen till kommunen. 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att, i samarbete med 

landstinget, se över kapaciteten för utbildning inom vård och omsorg i kommunen för 

att utöka denna för att fylla alla de behov som finns i kommunen.  

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande får i uppdrag att, i samarbete med 

landstinget, verka för att ett resurscentrum för personer med psykiska sjukdomar och 

problem etableras i anslutning till det nya sjukhuset. Ett sådant resurscentrum skulle 

avlasta den i dag hårt ansträngda psykvården. 

- Att kommunstyrelsen och dess ordförande, i nära samverkan med berörda nämnder, 

får i uppdrag att se över behovet att ha ytterligare en plats i stadens centrum som 

reserveras för väntande taxibilar; i dagsläget finns endast två sådana platser. 
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Ekonomiska bilagor 
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Bilaga 2

1(2)

RESULTATBUDGET - Mål&Budget 2018-2020

(Mkr) Boksl 16 Budget 17 M&B 18 M&B 19 M&B 20

Från verksamheterna -4 831 -5 303 -5 465 -5 591 -5 724

   Avskrivningar -98 -100 -100 -100 -100

Verksamhetens nettokostnader -4 929 -5 403 -5 565 -5 691 -5 824

  Allmän kommunalskatt 3 548 3 713 3 841 3 979 4 127

  Inkomstutjämning 984 1 024 1 076 1 111 1 151

  Kostnadsutjämning 323 333 323 318 322

  Regleringsbidrag/-avgift -3 1 -18 -26 -36

  Strukturbidrag 0 0 0 0 0

  Kommunal fastighetsavgift 139 139 152 152 152

  LSS-utjämning 217 222 222 225 227

  Slutreglering kommunalskatt föreg år 4 0 0 0 0

  Slutreglering kommunalskatt innevar år -19 -29 0 0 0

  Tillfälligt statsbidrag för högt flyktingmottagande 56 0 0 0 0

  Byggbonus 27 0 0 0 0

  Välfärdsmiljard 0 106 83 62 37

Summa intäkter 5 275 5 510 5 681 5 822 5 981

  Ränteintäkter 252 7 5 5 5

  Räntekostnader -242

  Överföring från Koncernbolaget 0 0 0 0 0

  Försäljning bolag 9 0 500 300 0

  Borgensavgifter/låneramsavgifter 51 47 46 46 46

Summa finansnetto 70 53 550 350 50

Resultat 416 160 666 481 207

  Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 416 160 666 481 207

Årets resultat exkl jmf störande poster 239 110 626 441 152

Andel av skatter och bidrag 11,2% 7,6% 2,6%
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Bilaga 2

2(2)

Nämnder Bokslut-16 Budget 2017 M&B 2018 M&B 2019 M&B 2020

(mkr)

Järna kommundelsnämnd -185,0 -136 444 0

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd -86,6 -73 399 0

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd -40,9 -35 460 0

Enhörna kommundelsnämnd -64,1 -52 281 -294 787

Arbetslivsnämnd -129,4 -168 998 0

Omsorgsnämnd -718,3 -712 361 -884 232

Socialnämnd -722,5 -714 063 0

Äldreomsorgsnämnd -572,4 -679 358 -1 406 371

Överförmyndarnämnd -9,4 -9 430 -9 451

Utbildningsnämnd -1 981,9 -2 070 697 -2 109 445

Kultur- och fritidsnämnd -201,6 -203 068 -204 009

Stadsbyggnadsnämnd -11,7 -23 535 -35 710

Miljönämnd -10,6 -11 912 0

Teknisk nämnd -83,4 -91 793 -91 897

KS/Kommunstyrelsens kontor -258,5 -269 981 -269 241

KS/Politisk ledning -71,6 -73 481 -76 636

Revision -2,3 -2 500 -3 000

Summa nämnder -5 150 -5 328 761 -5 384 779 -5 428 463 -5 476 366

 

Centrala poster

Statsbidrag maxtaxa förskola 29,7 29 791 26 142 26 142 26 142

Kvalitetssäkringsmedel 5,0 5 012 5 002 5 002 5 002

Exploatering 130,9 50 000 40 000 40 000 55 000

Exploatering/utveckling stadskärnan -4,4 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Reavinster 45,2 5 000 5 000 5 000 5 000

Intern ränta för anläggningstillg -0,5 0 0 0 0

Pensioner -85,8 -119 000 -135 200 -173 500 -190 400

KS oförutsedda 0,0 -2 500 -5 000 -5 000 -5 000

Anslag för lokalkompensation 0,0 -35 165 -49 900 -82 300 -122 000

Komp kapkostn för invest i kommunen 0,0 -18 000 -24 000 -30 000 -35 000

Anslag för pers med funktionsnedsättn 0,0 -35 000 -42 000 -67 000 -92 000

Övr kostnader och intäkter 1,3 0 0 0 0

Förstärkt schablon, prestationsbaserad 10,7 0 0 0 0

Schablonintäkter - ersättning för etableringsinsatser 86,0 102 000 75 000 59 000 49 000

Digitalisering - för att klara framtidens välfärd 0 0 -18 000 -18 000 -18 000

Prioriterade yrkesgrupper 0 0 -8 000 -8 000 -8 000

Genomförda deponiarbeten 0,0 -12 000 -7 000 -17 000 -10 000

Ny verksamhet Socialnämnd 0,0 -2 000 0 0 0

Reservanslag befolkningsökning 0,0 -30 000 -30 000 -50 000 -70 000

Tillfälliga hyresintäkter 3,0 3 000 0 0 0

Samordnad varutransport 0,0 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Ändamålsenlig och effetktiv verksamhet sk 0,0 -3 000 0 0 0

Förebyggande insatser barn och ungdomar 0,0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Effektiviseringar 0,0 0 0 75 000 75 000

Summa centrala poster 221,1 -73 862 -179 956 -252 656 -347 256

Summa nämnder och centr poster -4 929 -5 402 623 -5 564 735 -5 691 119 -5 823 622

Avgår: Avskrivningar 98,0 100 000 100 000 100 000 100 000

Summa "från verksamheterna" -4 831 -5 302 623 -5 464 735 -5 591 119 -5 723 622

Specifikation till posten "Från verksamheterna" i  

resultatbudgeten
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BALANSBUDGET - Mål&Budget 2018-2020 Bilaga 3

(Mkr)

Budget Budget Budget

TILLGÅNGAR 2018 2019 2020

Immateriella tillgångar 3 3 3

Materiella anläggningstillgångar

  Mark o byggnader 1 226 1 456 1 598

  Maskiner och inventarier 150 150 150

Leasingtillgångar 15 15 15

Bidrag statl infrastruktur 17 16 15

Finansiella anläggningstillgångar 12 150 13 231 14 271

Summa anläggningstillgångar 13 561 14 871 16 052

Exploatering 80 80 80

Förråd 2 2 2

Fakturafordringar 45 45 45

Övriga fordringar 350 350 350

Likvida medel 300 300 300

Summa omsättningstillgångar 777 777 777

SUMMA TILLGÅNGAR 14 338 15 648 16 829

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ingående eget kapital 3 856 4 522 5 003

Periodens resultat (138,2) 666 481 207

 varav Social fond 24 24 24

  utnyttjande av social fond under året

Summa eget kapital 4 522 5 003 5 210

Pensioner 360 400 450

Löneskatt 87 97 110

Summa avsättningar 447 497 560

 

Långfristiga lån 8 495 9 276 10 190

varav kortfristig del av långfristig skuld 1 100 1 200 1 300

Långfristiga skulder 2 2 2

Långfristiga leasingskulder 10 10 9

Investeringsbidrag 105 105 105

Kortfristiga skulder 750 750 750

Kortfristiga leasingskulder 7 5 3

Summa skulder 9 369 10 148 11 059

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 14 338 15 648 16 829
Soliditet 31,5% 32,0% 31,0%
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Not 2018 2019 2020

Årets verksamhet

Årets resultat 666 481 207

Avskrivningar 100 100 100

Nettoreavinster -5 -5 -5

Upplösn statlig infrastruktur 1 1 1

Förändrad kapitalbindning 0 0 0

Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt 27 50 63

Kassaflöde från verksamheten 789 627 366

Investeringar

Investeringar materiella -289 -220 -238

Investeringar immateriella

Investeringar finansiella

Försäljning av anläggningstillgångar 10 10 10

Kassaflöde från investeringsverksamheten -279 -210 -228

Medelsbehov att finansiera 510 417 138

Finansiering

Förändring långfristiga fordringar 1 -1 039 -1 082 -652

Extern upplåning 529 665 514

Förändring av likvida medel 0 0 0

1) Telgekoncernen ingår.
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 Investeringsbudget 2018-2020

Total budget kommunkoncernen

tkr År 2018 År 2019 År 2020

Telge AB (exkl verksamhetslokaler) 875 800 1 062 800 1 123 000

Kommunen (inkl verksamhetslokaler) 786 750 619 700 588 050

Totalsumma 1 662 550 1 682 500 1 711 050

Total budget Telge AB (per bolag)

tkr År 2018 År 2019 År 2020

Telge AB Moderbolag 1 700 1 800 1 900

Telge Bostäder 364 000 544 200 598 000

Telge Hovsjö 29 900 32 300 34 800

Telge Fastigheter, kommersiella lokaler 36 000 5 400 5 700

Telge Fastigheter (TF), verksamhetslokaler 498 000 400 000 350 000

Telge Nät 375 700 437 200 405 600

Telge Återvinning 23 000 15 800 19 500

Södertälje Hamn 39 500 19 800 50 800

Telge Hamn - - -

Telge Inköp - - -

Tom Tits 6 000 6 300 6 700

Telge Tillväxt - - -

Totalsumma 1 373 800 1 462 800 1 473 000

Total budget kommunen

tkr År 2018 År 2019 År 2020

KS/KF 213 750 144 700 163 050

Verksamhetslokaler (via TF) 498 000 400 000 350 000

Nämndinvestering 75 000 75 000 75 000

Totalsumma 786 750 619 700 588 050
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Budget KS/KF investeringar (per nämnd)

tkr År 2018 År 2019 År 2020

Arbetslivsnämnden - - -

KDN Enhörna 3 000 20 000 -

KDN Hölö-Mörkö 200 - -

KDN Järna - - 23 500

KDN Vårdinge-Mölnbo - - -

Kommunstyrelsen 45 950 13 950 5 500

Kultur- och Fritidsnämnden 44 000 2 000 3 000

Miljönämnden - - -

Omsorgsnämnden 1 000 - 1 000

Socialnämnden 200 - -

Stadsbyggnadsnämnden - - 1 800

Tekniska nämnden 81 000 82 000 97 000

Utbildningsnämnden 12 300 5 700 10 200

Äldreomsorgsnämnden 5 100 50 50

KS Markeringsbelopp[1] 21 000 21 000 21 000

Totalsumma 213 750 144 700 163 050
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Budget för verksamhetslokaler (per nämnd)

tkr År 2018 År 2019 År 2020

Arbetslivsnämnden - - -

KDN Enhörna - X X

KDN Hölö-Mörkö - - -

KDN Järna - - -

KDN Vårdinge-Mölnbo - X X

Kommunstyrelsen[2] X X X

Kultur- och Fritidsnämnden X X X

Miljönämnden - - -

Omsorgsnämnden X X X

Socialnämnden - - -

Stadsbyggnadsnämnden - - -

Tekniska nämnden - - -

Utbildningsnämnden X X X

Äldreomsorgsnämnden X X X

Totalsumma 498 000 400 000 350 000
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Budget Nämndsinvesteringar (per nämnd)

tkr År 2018 År 2019 År 2020

Arbetslivsnämnden 300 300 275

KDN Enhörna 800 800 800

KDN Hölö-Mörkö 600 600 600

KDN Järna 2 400 2 400 2 400

KDN Vårdinge-Mölnbo 500 500 500

Kommunstyrelsen 2 900 2 900 3 000

Kultur- och Fritidsnämnden 2 800 2 800 2 800

Miljönämnden - - -

Omsorgsnämnden 1 250 500 500

Socialnämnden 800 800 800

Stadsbyggnadsnämnden - - -

Tekniska nämnden 53 450 54 200 54 125

Utbildningsnämnden 7 000 7 000 7 000

Äldreomsorgsnämnden 2 200 2 200 2 200

Totalsumma 75 000 75 000 75 000
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Projekt som bygger ram för KS/KF 

investeringar    
 

    
 

         

tkr År 2018 År 2019 År 2020  

KDN Enhörna 3 000 20 000 -    

Ny väg till skola     
 

KDN Hölö-Mörkö 200 - -    

Sandfickor för vinterväghållning     
 

KDN Järna - - 23 500    

Cirkulation vid Rönnv/Lövensv     
 

GC-väg mot Nykvarn     
 

Ishall Järna     
 

Kommunstyrelsen 45 950 13 950 5 500    

Nya datorer     
 

Nätutrustning     
 

Plattformsbyte (MS 365)     
 

Trådlösa nät     
 

Kultur- och Fritidsnämnden 44 000 2 000 3 000    

GF-hallen inventarier     
 

Utveckla Måsnaryd     
 

Södertälje IP      
 

Omsorgsnämnden 1 000 - 1 000    

Inventarier Murarbasen     
 

Inventarier nytt gruppboende ~2020     
 

Socialnämnden 200 - -    

BoU Fridaberg och Nätverkslaget     
 

Stadsbyggnadsnämnden - - 1 800  
 

Digitaliseringsplan     
 

Tekniska nämnden 81 000 82 000 97 000    

Almnäs vägar     
 

Cirkulationsplatser     
 

Digitalisering fortsättning     
 

Exploateringsvägar     
 

Fastanäs camping     
 

Gästhamnen      
 

Södertälje City i samverkan[3] 35 000 35 000 35 000  
 

Utbyggnad VA, Näsets udde     
 

Verksamhetsanpassning av stadshuset     
 

Utbildningsnämnden 12 300 5 700 10 200    

Förskola (fd) Mariekällskolan      
 

Förskola Södra Södertälje     
 

Förskola Viksbergs     
 

Förskola Östertälje     
 

Grundskola (fd) Mariekällskolan     
 

Grundskola Viksberg och Viksberghallen     
 

Grundsärskola Rosenborgskolan     
 

Anpassningsåtgärder     
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Äldreomsorgsnämnden 5 100 50 50    

Inventarier Björkmossen     
 

Inventarier Kryddans dagverksamhet     
 

Inventarier nya hemtjänstlokaler     
 

KS Markeringsbelopp 21 000 21 000 21 000    

GC-vägar enligt GC-planen     
 

Trygghet, säkerhet och miljö (KDN)     
 

Väganslutningar till nya byggnationer     
 

 213 750 144 700 163 050  
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Projekt som bygger ram för verksamhetslokaler

KDN Enhörna

Grundskola Enhörna X X

KDN Vårdinge-Mölnbo

Mölnbo gympasal X X

Kommunstyrelsen

Arenornas underhåll X

Campus Telge/Science Park

Investeringar brandskyddsanordningar X X

Reinvesteringar lokaler (TF) X X

Reserv lokaler[4] X X

Kultur- och Fritidsnämnden

Fotbollshall/tält Västergård X

Fritidsgård Bårsta X

GF-hallen X

Saltskogs gård X

Teaterlokal Orionkullen X

Torekällberget X X

Omsorgsnämnden

Gruppbostad 2019 LSS 6 platser X X

Gruppbostad 2020 LSS 6 platser X

Omflytt daglig verksamhet X

Utbildningsnämnden

Förskolan Sabeln X

Förskola Södertälje Södra (420 barn) X

Förskola Glasberga X

Förskola Körsbärets- och Satelliten X

Förskola ombyggnad (fd) Mariekällskolan X

Förskola Viksberg

Förskola Östertälje X X

Grundskola ombyggnad (fd) Mariekällskolan X

Grundskola tillbyggnad Soldalaskolan

Grundskola Viksberg och Viksberghallen

Grundsärskola Rosenborgskolan

Anpassningsåtgärder X X

Äldreomsorgsnämnden

Björkmossen äldreboende

Byte hemtjänstlokaler X X

Kryddans dagverksamhet

Nytt äldreboende - 2021 X X

400 000 350 000

tkr År 2018 År 2019 År 2020
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