
 

 

 

 

 

Kristdemokraterna Nackas Partiprogram 

Kristdemokraternas ideologi kan sammanfattas med orden frihet, ansvar och omtanke. 
Frihet för alla att styra sina egna liv på alla områden, men också ansvar för varandra. Ansvar 

är frihetens förutsättning. En samhällsgemenskap med omtanke om medmänniskor och 
natur- och kulturmiljön blir följden. Det här är ett partiprogram som förklarar vad det 

betyder, i teorin och i praktiken i Nacka. 

 

  

Frihet & ansvar 

Människans frihet att söka sin egen lycka 
är ett av våra viktigaste mål. Vi vet att 
frihet kräver både möjligheter och 
regleringar – gemensamma spelregler att 
följa är en förutsättning för att inte bara 
den starkaste skall vara fri. Men frihetens 
förutsättning är också det personliga 
ansvaret – mot medmänniskorna, mot 
naturen och mot samhället. Vi vill och 
förväntar oss att alla människor gör egna 
val, olika val, och tar ansvaret för 
konsekvenserna. 

Det beständiga samhället 

För att ett samhälle skall bestå och blomstra måste det vårda vad det har, leva i enlighet 
med sina förutsättningar, göra kloka avvägningar och utveckla sig för framtiden med 
ödmjukhet och omtanke. Kristdemokraterna Nacka är därför de små stegens parti, som 
vårdar det demokratiska samtalet, kultur- och naturmiljö och den offentliga ekonomin i 
sin helhet. Vi vill bygga vidare på ett samhälle som klarar prövningar av alla slag, och står 
starkt där det behövs.  

Bygga tryggt & snyggt 

När vi bygger nytt eller bygger om, vare sig 
det gäller stadsbyggnad, infrastruktur eller 
samhällsbygge, så måste tryggheten vara i 
fokus. De miljöer vi skapar och omformar 
måste vara till för människorna som skall 
leva i dem. Det handlar om funktion, men 
också i hög grad om utseende och form. 
Skönhet och estetik. Hus och miljöer skall 
vara tilltalande, och även det offentliga 
skall ha ett mänskligt och 
förtroendeingivande ansikte. 

 



 

 

 

 

 

Vad vill vi då göra i Nacka? 

 
• Stärka tryggheten - Nacka är till för alla - att förebygga och beivra brott går hand i 

hand med att värna ett vitalt civilsamhälle, en robust infrastruktur och ett dugligt 
civilt försvar. Nacka ska fungera även under ofärd. 

• Frihet & ansvar –Vi motarbetar överdriven reglering och ser till att den som finns är 
robust och efterlevs. Integritet och autonomi.  

• Vårda miljön – Vi värnar det gröna, det blå och det kulturella när vi bygger, genom 
innovativt återbruk, försiktig exploatering och ett fokus på trygghet och skönhet. 

• En skola för alla - Nackas skolor skall vara bäst - i verkligheten, för alla elever. Ingen 
lämnas därhän och ingen hålls tillbaka. Vi driver på för insiktsfull uppföljning, 
eftertänksam digitalisering, flexibilitet, stöd för elever som behöver det, och innovativ 
vidareutbildning.  

• Aldrig mer skatt än nödvändigt – Det är medborgarnas pengar, inte statens. Därför 
vill vi inte spendera pengar på vad som kan lösas utan kommunens inblandning, utan 
fokusera på kärnområdena och det som gör skillnad på riktigt. Kan skatten sänkas så 
skall vi göra det. 

 

  



 

 

Lokalpolitiken 
Kommunpolitikens stora frågor avhandlas i kommunfullmäktige och hanteras av 
kommunstyrelsen. Därinunder finns en mängd specialiserade nämnder och råd som hanterar 
avgränsade frågor. Vad vill vi då på de olika politikområdena, representerade i dessa 
nämnder? Det kan du läsa om här nedan, men först en överblick över de spörsmål som rör 
sig över hela kommunens politik 

De breda frågorna 

Att bo i Nacka 
Nacka är en stor liten kommun. Trots att vi redan är elfte mest tätbefolkade i Sverige har vi 
närmare till naturen än alla jämförbara kommuner. Denna blandning av det täta, det gröna 
och det blå är en del av Nackas särart. När vi nu bygger så mycket bostäder är det viktigt att 
detta får bestå. Därför förordar vi att vi bygger tätt där vi bygger, så att andra delar kan få 
förbli glesa.  

Att bo i Nacka är att bo i en varierande miljö. Vi vill fortsätta låta Nacka utvecklas med ett 
stort mått av frihet för de som bygger sina hus. Det är en hög byggtakt just nu, och Nacka 
växer för att kunna välkomna nya grannar. För oss Kristdemokrater är det en fråga om att ta 
vårt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen och att bygga ett samhälle där alla 
får plats. Men ett så storskaligt byggande ställer också krav på hur vi planerar och bygger - 
både trygghet och skönhet är viktiga faktorer för att Nacka även i framtiden skall vara en bra 
plats att bo på. Vi skall verkligen inte göra om den funktionalistiska erans misstag att bygga 
sovstäder eller andra skrivbordsprodukter. Samhällen växer fram, och då krävs en väl avvägd 
balans mellan vildvuxen frihet och politisk styrning. Men när styrning görs, så skall den vara 
framsynt och ha människan i centrum. Men allt handlar inte bara om det nya som byggs. I 
alla våra existerande områden skall vardagslivet i all sin variation fungera.  

När vi bygger och utvecklar Nacka behöver vi ta hänsyn till att omvärlden inte ser ut som vi 
önskade oss efter Berlinmurens fall. Den ”strategiska time-outen” är över och vi behöver ta 
hänsyn till olika typer av hot, både kriser och antagonistiskt destabiliserande krafter när vi 
bygger infrastruktur. Redundans, långsiktighet och ägande är några aspekter som behöver 
avvägas i nya projekt och när vi restaurerar befintliga anläggningar. En robust infrastruktur 
och ett starkt civilt försvar kommer att vara till god nytta även vid kriser som väderfenomen, 
långvariga strömavbrott eller pandemier. 

Vi kan aldrig bortse från att Nacka är en till ytan liten kommun, angränsande vår största stad. 
I en sådan kommun kan man aldrig förvänta sig att kunna ha tillgång till allt, på en gång. Att 
utveckla Nacka är att balansera bevarande av natur och grönytor, att anlägga bostäder, 
arbetsplatser och allmännyttigheter, samt att hålla ekonomin i balans. Det innebär att 
många initiativ som i sig är värdefulla får stå tillbaka när vi tänker på helheten. Ekonomi är 
konsten att fördela begränsade resurser som har alternativa användningsområden. 

 



 

 

Att arbeta och driva företag 

Utan företag - ingen välfärd. För att kommunen skall kunna ta sitt ansvar i miljö- eller sociala 
frågor krävs en solid ekonomi, och basen för det är ett välmående näringsliv. I takt med att 
Nacka växer och bygger stad behöver kommunen attrahera nya företagare. Nacka är en 
kommun mitt i naturen, med skog, hav och sjöar inpå knuten. Det tar bara några minuter in 
till Stockholm, land- eller sjövägen. Dessa argument borde utnyttjas för att locka hit 
innovativa företag i miljöns anda. Det skall vara attraktivt och fördelaktigt att driva så väl 
små som stora företag i Nacka. Vi anser att det är av yttersta vikt att vi som kommun arbetar 
för att underlätta företagsklimatet och möjliggöra att Nacka blir en kommun där företag kan 
bildas, utvecklas och växa sig större. De yrkesutbildningar som leder till arbete och som 
skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens 
just i vår kommun borde prioriteras inom vuxenutbildningen. Frågan om ett attraktivt 
företagsklimat påverkar allt från utbildning och infrastruktur till den ekonomiska 
förvaltningen. 

Miljön och naturen 
För oss är det självklart att värna om naturen och vår närmiljö. Nacka har den stora 
förmånen att vara en kommun med absolut närhet till natur, sjöar och hav. Vi har flera 
fantastiska naturreservat, friluftsområden och naturmiljöer som vi ska fortsätta att vårda, 
skydda och tillgängliggöra. Frisk luft och grönska förebygger ohälsa och minskar stress. 
Därför vill vi förbättra infrastrukturen kring våra vandringsleder och tillgängliggöra dessa 
områden för fler genom att placera ut sittplatser på lämpliga ställen så att man kan vila på 
promenaden. Vi vill även anlägga grillplatser och vindskydd, säkerställa att våra vatten är 
rena så att det går att bada i våra sjöar och fiska i våra vatten. Vi vill också utveckla 
sjötrafiken till och från Nacka. Och mycket mer. 

Miljö är dock mer än bara natur - vår vardag utspelas till stor del i det exploaterade, i 
kulturmiljön. All mänsklig verksamhet har en inverkan på den övriga naturen. Hur vi bygger 
och brukar vår omgivning är en viktig del i miljövården. Därför prioriterar vi insatser som gör 
att kulturarbetet kan frodas, och även det estetiska och det trygghetsskapande när vi bygger. 
Nacka stad skall vara en plats som bäst upplevs från marknivå!  

Kommunen ska alltid sträva efter att vara klimatsmart i sitt arbete. Men vi skall ägna oss åt 
insatser som inte bara är symboliska, utan som gör faktisk skillnad. I stadsplaneringen skall vi 
öppna möjligheter för framtida tekniker, utan att glömma bort de behov människor har i 
vardagen.  

Att leva i Nacka 
Nacka skall vara en kommun där mycket finns tillgängligt, och där variationen frodas. Vi vet 
inte hur exempelvis olika trafikformer kommer att utvecklas, men vi kan vara säkra på att 
människor kommer att ha ett långt mer flexibelt behov av att röra sig runt i kommunen än 
vad som kan tillmötesgås av någon viss kommunal trafiklösning eller fordonsform. Även om 
bilar idag är en del av miljöproblemen, så är den frihet de innebär för den enskilde omistlig. 



 

 

Att vi i framtiden kommer att vilja ha en sådan möjlighet till personlig rörlighet är 
ofrånkomligt. Därför kommer vi att se till att våra stadsdelar byggs redo för en bred flora 
trafikslag, anpassningsbart till framtiden. 

Nacka skall också vara en kommun där man kan både studera och arbeta på hemmaplan. Vi 
arbetar oförtrutet för att stärka utbildningsutbudet på alla olika nivåer, att göra kommunen 
attraktiv för företag och innovationscentrum, och stödja kreativa lösningar som möjliggör 
flexibla, men ändå sociala, distansarbetsplatser. 

Kommunen skall vara en attraktiv plats att leva i för alla åldrar. Oavsett om du är ung, 
gammal eller något mitt emellan  

Alla människor i Nacka skall alla ha tillgång till attraktiva miljöer och god samhällsservice. 
Friheten att kunna forma och ta ansvar för sitt eget liv skall inte något som upphör efter 
pensionsåldern, eller är helt outvecklat före myndighetsåldern. Vi driver en politik utifrån 
utgångspunkten att alla människor mår bäst av att kunna välja själva, i så väl skola som 
äldreomsorg och allt däremellan. 

 

  



 

 

Nämnderna och deras politik 
Det politiska arbetet i Nacka kommun är fördelat på nämnder och råd, som både 
beslutar om vissa frågor och agerar expertinstans för kommunstyrelsen. Vad vi vill göra i 
de nio ”tyngsta” nämnderna presenterar vi här nedan. 

 

Arbets- och företagsnämnden 
AFN har ansvar för etablering, vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsinsatser och 
sommarjobb. Nämnden bildades på initiativ av Kristdemokraterna eftersom vi såg ett behov 
av att koppla nedsatt arbetsförmåga till en ambition att hitta ny försörjning, deltidsarbete 
eller studier, hellre än till bidrag. Framför allt av respekt för individen. Ekonomiskt bistånd 
måste finnas, men som sista utväg. Eftersom grundförutsättningen för all form av social 
omsorg, inklusive flyktingmottagande, är ett välfungerande lokalt näringsliv vill vi förlägga 
alla sådana frågor i samma nämnd. 

Vad driver KD Nacka i AFN? 
 

• Vuxenutbildning - Vi anser att kommunen bör erbjuda utbildningar som leder till jobb 
inom branscher där vi vet att arbete finns och där arbetskraft behövs. Vid 
antagningar ska arbetslösa och vuxna som vill byta yrke till behovsyrken därför 
prioriteras. 

• SFI - Bästa sättet att lära sig språket är att umgås och prata med svenskar. Därför 
anser vi att SFI-studier bör kombineras med praktik och/eller arbetsplatsförlagd 
utbildning. 

• Etablering - Arbetsmarknadsinsatser - Snabb väg ut i arbete - Vägen tillbaka till eller 
ut i arbetslivet måste göras så kort som möjligt för att undvika att människor fastnar i 
utanförskap, ohälsa eller i behov av ekonomiskt bidrag. KASAM, en känsla av 
sammanhang, är viktigt för vårt mående och absolut nödvändig för att vi ska kunna 
utvecklas och fungera på en framtida arbetsplats. Därför är vi Kristdemokrater för att 
studier kombineras med praktik och arbetsplatsförlagd utbildning. Vi vill även verka 
för en närmare samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och potentiella 
arbetsgivare i vår kommun, för att säkerställa att vägen mot arbete blir optimal för 
varje individ. 

• Låt AFN vara AFN - Idag har AFN inte ansvaret att utveckla Nackas näringslivkultur, 
såsom det var tänkt när nämnden startades. Vi anser att det finns saker det är 
värdefullt att kommunen hjälper till med, exempelvis möjligheter till nätverkande, 
samarbetsplattformar och distansarbetesinfrastruktur.  

• Snabba insatser för integrering - En nyanländ behöver få snabba och målinriktade 
insatser. Det behövs en nämnd som tar ansvar för och följa alla steg i 
etableringsprocessen, från att en person kommer till Nacka/Sverige tills att personen 
blir självförsörjande. 

• Alla barn i centrum - Gör en särskild satsning på att erbjuda invandrarfamiljer 
föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum), i syfte att hjälpa till med 
integrationen. 



 

 

Fritidsnämnden 
Att ha möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid är viktigt för både enskild och samhälle. 
Gemenskap skapar trygghet. I Fritidsnämnden arbetar vi för att hjälpa Nackas föreningar och 
organisationer att driva livskraftig och varierad verksamhet, och för att tillgängliggöra 
Nackas fantastiska naturresurser för alla. 

Fritidsnämnden stödjer Nackas organiserade fritidsverksamheter, och skall fånga upp 
medborgarnas behov. För oss Kristdemokrater är frivilligorganisationer stommen i 
civilsamhället, och som kommunpolitiker vill vi stötta, men inte styra dem. Vi ser ett särskilt 
värde i variationen i utbudet - även små idrotter skall kunna utövas, och nya kunna uppstå. 
Vi låser oss inte vid det kända behovet idag. Vi arbetar också för fritidsaktiviteterna bortom 
idrotten, att till exempel tillhandahålla lokaler för andra organisationers evenemang. Vår 
fantastiska natur kan göras mer tillgänglig. Friluftscentrum, infrastruktur kring 
vandringsleder, vård av våra bad- och fiskeställen - och mycket mer!  

Vad driver KD Nacka i Fritidsnämnden? 
• Ett flexibelt aktivitetsstöd som passar olika föreningar - Alla föreningar som bedriver 

fritidsverksamhet skall kunna få stöd utifrån sina förutsättningar, även när de ändras 
över tid. Alla fritidsaktiviteter önskar kanske inte ekonomiskt stöd idag, men kanske 
möjlighet att utnyttja lokaler, eller helt andra former av stöd. 

• Arenor – I Stockholmsregionen i stort och Nacka i synnerhet finns det en brist på 
lokaler för medelstora kultur- och elitidrottsevenemang med möjlighet till exempelvis 
tv-sändning. Vi vill dra folk till Nacka och stärka den lokala elitidrotten. Därför 
föreslår vi att undersöka möjligheterna att bygga en flexibel hall med 
publikmöjligheter, som kan rymma uppåt 5000 besökare på ett evenemang. 

• Tänk bredare, bygg smartare - När vi anlägger idrottsplatser måste vi lyfta blicken 
och se till hur de kan dra nytta av, och vara nyttiga för, sin omgivning. Skolbyggnader, 
idrottshallar och liknande kan byggas så att de kan nyttjas på många sätt, exempelvis 
omklädningsrum för friluftsaktiviteter eller serveringsverksamhet. Vi måste bygga 
flexiblare! 

• Tillgängliggör vattnet - Närheten till havet är en av Nackas stora och påtagliga 
tillgångar, men vi kan göra mycket mer för att göra vattnet tillgängligt för alla. Ett 
exempel på en liten insats som skulle kunna ha stor betydelse är att anlägga en 
andraallmän ramp för isättning av båtar.   

• Vandringsleder, rastplatser – Att kunna ha närkontakt med naturen är av stort värde 
för gamla som unga. För att göra Nackas fina natur mer tillgänglig vill vi förbättra 
utbudet av rastplatser, och förbättra tillgängligheten av och kunskapen om de 
vandringsleder som finns. 

• Utveckla Velamsund och Nyckelviken – Två av våra stora naturreservat skulle kunna 
bli än bättre, och tillgängliga för fler Nackabor med lite utveckling. Det vill vi göra!  

 



 

 

Kulturnämnden 
Det är ingen slump att ordet kultur ibland används för allt det som kännetecknar ett 
samhälle och dess medborgare; vanor, traditioner, föreställningar och moral, men också 
snävare för de konstnärliga uttryck vi ägnar oss åt. Konst är ett uttryck för vilka vi är som 
människor, och utan den har vi ingen civilisation. Kulturnämnden stödjer det lokala 
utövandet och deltagandet, och utgör en omistlig del av Nackas samhälle. 

Att uppleva i konst och kultur skall vara alla förunnat och att utöva konst och kultur skall 
stimulera. Därför har Nacka infört kulturpeng för barn, där man utan kostnad kan välja två 
olika kulturinriktningar, inte bara musik, och ytterligare andra till rimlig kostnad. Vuxna kan i 
huvudsak betala sin kultur själva, speciellt när vi sänker skatten. Men ändå ger Nacka 
aktivitetsbidrag till den som arrangerar kulturella aktiviteter, dock inte lokalbidrag. Vi menar 
att detta är en vettig avvägning av hur skattemedlen används. Vi förväntar oss samtidigt att 
det är medborgarna, inte politiken som skall bestämma vad som bäst behöver stöd, och vad 
som kan frodas ändå. Att ta tillvara Nackas natur- och kulturmiljö är en central del av våra 
satsningar, tillsammans med de bildningscentra som biblioteken kan vara. 

Vad driver KD Nacka i KN? 
• Satsning på biblioteken – Biblioteken är viktiga för människor tillgång till böckernas 

värld, och är också en kulturell mötesplats. Vi vill se till att biblioteken har 
ändamålsenliga lokaler och förutsättningar att verka på bästa sätt. Men biblioteken 
måste sätta läsningen i första rummet, även i en tid då den teknologiska utvecklingen 
både öppnar dörrar till enorma kunskapsskatter, och samtidigt ställer nya (och 
nygamla) krav på alls vår förmåga till kritisk läsning. I Nacka drivs biblioteken av 
privata aktörer. Det har visat sig ge ett spännande lyft att låta de privata aktörernas 
kreativitet och nya idéer blomstra. 

• Utnyttja Nackas natur- och kulturmiljö – Nacka präglas av sin mångfald av miljöer; 
det är storstad blandat med skärgårdsnatur, industrihistoria med pampiga villor. Vi 
vill bättre tillgängliggöra Nackas historiska arv, med en satsning på temavandringar, 
minnesmärken och informations som utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Det var 
Kristdemokraterna som såg till att det fina huset i Järla sjö, "pumpprovningen", inte 
revs, och nu startar verksamheter där. Det är angeläget att vi inte gör våra barn 
kulturellt urarva. 

• Kulturutflykter - Arrangera, eller låt arrangera, kultur- och fritidsutflykter i Nacka. De 
kan ha olika inriktning och prisnivå och dessutom variera över tid. De ska speciellt 
anpassas för de många nya Nackaborna, som erbjuds välkomstrabatt, men även 
anpassas för turister. 
 

  



 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

MSN ansvarar för översiktsplan, byggnadsplaner, bygglov, miljöfrågor och miljö- och 
livsmedelstillsyn. Nämnden finansierar sin verksamhet i huvudsak via avgifter. MSN har en 
mycket central roll i de utbyggnadsplaner som är en så dominerande del av kommunens 
verksamhet. 

Vi menar att Nacka skall utvecklas organiskt. Vi bygger hem, inte hus. Det gör vi med hjälp av 
småskalighet, en bred flora entreprenörer och en ständig medvetenhet av hela samhällets 
behov av utrymme för skolor, idrottsplatser, naturmiljö och rekreation. Vi tror att städer 
växer bra när de växer underifrån, av enskilda människors initiativ, inte genom central 
planering. Vi kallar det att bygga tryggt och snyggt. 

Nacka står mitt upp i en miljösatsning utan motstycke, genom bygget av tunnelbanan. Den 
präglar stora delar av byggverksamheten i Nacka. Det är också tunnelbanan som driver 
kommunen att ge Stockholmregionen ett kraftfullt bidrag till att bygga bort bostadsbristen. 
Vi kristdemokrater bejakar dessa två viktiga satsningar. Det är en stor utmaning att hitta 
balansen mellan det planerade och det frihetliga. Det handlar nu om att bygga ut med 
försiktighet, samtidigt som vi bygger mycket. Vi vill också bilda nya naturreservat för att 
bevara det gröna intrycket i Nacka.  

Vad driver KD Nacka i MSN? 
• Ett bra byggande är ett varierat byggande - Bygga i respekt för alla fina gamla 

byggnader och så långt möjligt undvika att bygga på grönområden. Vi arbetar för att 
få variation i byggandet, bland annat genom att inte anvisa för stora projekt till 
enstaka entreprenörer. Nacka utanför det absolut mest centrala vill vi ska behålla sin 
blandade bebyggelse med lummig villakaraktär. Att värna Nackas särart är ett måste 
när vi bygger så mycket. Ibland är det viktigare att smälta in än att lämna årsringar. 
Allt är inte lika vackert –nytt skall formges i civiliserat samspråk med det gamla.  

• Lummiga bostadsområden nära till naturen och till fungerande centra – Den 
stadsdel som planeras på västra Sicklaön ska vara grön. Verktyget för att få det grönt 
heter ”naturbant”, av natur och urbant, ett begrepp som byggföretagen får tävla om 
att fylla med innehåll. Närheten till grön är en hälsofråga. Vi kämpar också för att 
stärka våra mindre centra. De måste förnyas för att behålla sin attraktivitet som 
lokala centra. Det är inte minst en miljöfråga att behålla fungerande små centra nära 
människorna. 

• Attefallshus, lätt att bygga till en liten bostad - Kristdemokraterna hade under den 
borgerliga regeringen ansvaret för bostadspolitiken. Då infördes lättnader i 
bygglovsprocessen, Attefallsregler. De är under ständigt hot att urholkas. Vi vakar 
över att det ska gå lätt att bygga till en enkel bostad på sin tomt. 

• Alltid beakta tryggheten – Det är idag välkänt att hur vi utformar de miljöer vi skapar 
har en avgörande inverkan på hur trygga de är och hur människor finner sig tillrätta i 
dem. Vi skall alltid beakta tryggheten i varje nytt projekt, för att främja en 
människotillvänd bebyggelse.  



 

 

 

Natur- och trafiknämnden 

NTN har ansvar för att Nacka skall vara tillgängligt på riktigt – att man skall kunna ta sig 
runt med olika färdslag, och mötas av en välskött miljö varthän man kommer. 

Natur- och trafiknämnden är en nämnd som fungerar bra om medborgarna inte märker av 
dess verksamhet. Det är skötseln av den offentliga miljön, underhållet och planeringen av 
framkomlighet för alla trafikslag, snöröjning och underhåll – kort sagt det vi märker om det 
inte fungerar. I Nacka tar vi uppgiften på allvar, och strävar efter att se till att Nacka är 
välskött och tillgängligt för alla, året runt, på effektivast möjliga sätt. 

Under utbyggnaden av tunnelbanan kommer det vara rörigt i Nacka. I NTN:s regi kommer 
många vägar grävas upp, ledningar dras om, ny elförsörjning skapas för att tillgodose de nya 
kraven på eltillgång. NTN har också ansvaret för att underhålla allt grönt, inklusive våra 
rondellblommor. Det är NTN som har gjort de fina cykelbanorna och som vakar över att 
kontakten med SL fungerar. Verksamheten i NTN ska inte synas, den ska bara fungera 

Vad driver KD Nacka i NTN? 
• Alla trafikslag ska kunna samverka – politiken skall inte diktera hur du tar dig fram i 

Nacka. Gatorna skall fungera för bilar, cyklister och gångtrafikanter. Vi litar på att 
Nackaborna själva kan ta ansvar. 

• Prydliga miljöer skapar glädje och trygghet – Att hålla rent i offentliga miljöer, att 
sköta rabatter och plantera blommor i rondeller är små insatser som gör stor skillnad. 
Vi satsar på att förvalta den offentliga miljön! Särskilt Nackas många små centra 
behöver bättre omsorg. 

• Naturmiljöer ska skyddas och göras tillgängliga - Vi vet att det är hälsofrämjande att 
vistas i naturen, att frisk luft och grönska förebygger ohälsa och minskar stress. Idag 
är vistelser i naturen en vanlig rekommendation vid rehabilitering av sjukskrivna. Det 
och mycket annat ser vi som självklara anledningar att värna om naturen och vår 
närmiljö. Nacka har flera fantastiska naturreservat, friluftsområden och naturmiljöer 
som vi ska fortsätta att vårda och tillgängliggöra för våra medborgare. Vi vill placera 
ut sittplatser så att man kan vila på promenaden, anlägga grillplatser och vindskydd.  

• Sjötrafik - Vi Kristdemokrater har alltid värnat om sjötrafiken Det var vi som initierade 
och tvingade igenom den naturliga vattenförbindelsen in till centrala Stockholm, Linje 
80, som idag utnyttjas flitigt och uppskattas av många pendlande Nackabor. Det är vi 
mycket stolta över. Vi vill fortsätta arbeta för att utveckla sjötrafiken, säkerställa att 
våra vatten är rena och att det går att bada i våra sjöar och fiska i våra vatten. 

• Återvinning och Återbruk – Vi varken kan eller vill leva i en slit- och slängkultur. Det 
finns mycket kommunen kan göra för att underlätta återbruk av allt från 
vardagsvaror till byggmateriel. Nacka har genom frivillighet lyckats locka stora delar 
av kommunen att bidra till att samla in matavfall. Centrala myndigheter kommer att 
öka pressen på sopsortering, vilket är i linje med Kristdemokraternas idé om 
förvaltarskap. Här måste vi ligga på och hitta väl fungerande system. 



 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden är en hjärtenämnd för Kristdemokrater, den funktion i kommunen som ser till 
de mest hjälpbehövande bland oss. Pandemin har inneburit en prövning för de svagaste och 
mest utsatta i samhället, och Socialnämnden måste stå stark att möta de behov som 
kommer att visa sig. 

Människor mår generellt bäst när de får axla sina egna bördor och själva se om sitt hus utan 
pekpinnar, men ibland behövs en hjälpande hand. Samhället skall lämna individer och 
familjer i fred och frihet, men vara redo att rycka in när det behövs, och då kunna göra det 
med kraft och mod. En Kristdemokrats hjärta klappar alltid lite extra för de i vårt samhälle 
som har det som svårast. Socialnämnden hanterar stödet till dem som behöver lite extra 
hjälp för att komma på fötter eller till rätta med något problem. För KD är det väl 
investerade resurser att aktivt erbjuda hjälp i ett tidigt skede, och att sänka trösklarna för att 
söka hjälp. Vi vill också förbättra våra tidiga insatser, bland annat genom att se över 
möjligheterna för olika instanser att dela information som snabbare kan leda till handling. 
Särskilt när det gäller våra yngsta medborgare är det extra viktigt att hjälpande händer 
sträcks ut så tidigt som möjligt, för att problem inte skall få tid att växa till sig. 

Vad driver KD Nacka i Socialnämnden? 
• Små stödinsatser tidigt och tillgängligt – att kontakta socialtjänsten är idag ett 

drastiskt steg som tas när problemen är stora. Vi arbetar för att sänka trösklarna så 
att det offentliga kan hjälpa till med fler mindre problem – och förhindra att de växer 
till stora problem. 

• Motverka ensamheten – Ensamhet är ett stort och smygande problem i vårt 
samhälle, kanske särskilt bland äldre. Kommunen kan inte lösa människors behov av 
kontakt, men vi kan underlätta för dem som vill ordna träffpunkter och andra 
nätverksplatser. Med små medel kan vi göra stor skillnad! 

• Omsorgsboenden – När kommunen ordnar boenden åt dem som behöver det allra 
mest är det viktigt att vi ser behoven vi möter. Vi måste sträva vidare efter små, men 
välfungerande boendeenheter med stor variation i utbudet. Inte heller här skall 
människor behandlas som kollektiv. 

• Barn & familj – Familjen är samhällets allra viktigaste gemenskap, och det är där den 
uppväxande generationen har sin grundtrygghet. Därför är det så viktigt att det finns 
någon som kan hjälpa till när en familj får någon form av problem. Socialtjänsten är 
en sådan, och vi arbetar för att den skall vara så effektiv och lättillgänglig som bara 
möjligt även för de barn som behöver dess hjälp. 

 

  



 

 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden står för finansiering och uppföljning av Nackas skolor, och utgör 
ungefär halva kommunens budget. Nackas skolsystem präglas mer av valfrihet än de flesta 
svenska kommuner, och resultatet ser vi i undersökning efter undersökning. Men vi vilar ändå 
inte nöjda; vi gör vårt bästa i kommunens svåra roll mellan stat och huvudmän för att bygga 
en skola för alla. 

Bildning är efter familjen den enskilt viktigaste faktorn för att forma det växande släktet. I 
UN omfamnar vi allas rätt att själva välja väg i livet, i allt från barnomsorg till gymnasieval. Vi 
tror inte att politiker vet bättre än medborgarna vad som är bäst för dem och deras familjer. 
Vår uppgift är att se till att det finns många vägar att gå, att alla håller högsta kvalitet, och att 
underlätta informerade val genom upplysning om såväl utbud som kvalitet och efterfrågan 
på arbetsmarknaden. Därför värnar vi våra valfrihetssystem, ser till kvaliteten i vår 
informationsgivning och jobbar ständigt på att förbättra vår uppföljning – vi skall forma 
skolan efter evidens, med frihet, trygghet och ett klassiskt bildningsideal som ledstjärna!  

Vad driver KD Nacka i UN? 
• Barnomsorg på familjens villkor – vi värnar möjligheten att välja den barnomsorg 

som passar familjen bäst, vare sig det är förskola, pedagogisk omsorg eller i familjens 
trygga famn. 

• Uppföljningssystem som visar faktisk kvalitet – Ingen statistik är bättre än de frågor 
den ställer och de metoder den sammanställs med. 

• Variation i utbudet för faktisk valfrihet – För att valfriheten skall betyda något måste 
det finnas skolor i många former och storlekar. Vi värderar friheten högre än 
effektiviteten. 

• Sveriges bästa skolor – I Nacka skall det vara attraktivt att driva skola – och 
krävande. Vi värderar kvaliteten högre än friheten. 

• En skola bortom normen – Alla passar inte in i den ”vanliga” skolan. I Nacka skall alla 
kunna få en skola som ger det stöd och den stimulans de behöver, oavsett behov. 

• Satsning på skolbiblioteken – Skolans bibliotek kan för många barn vara porten till 
livslång läsning. Det skrivna ordet är absolut centralt för bildning, och vi måste därför 
se till att skolbiblioteken prioriteras. Detta kan innebära en utökad kravställning på 
såväl kommunala som fristående skolor. Samtidigt inser vi att den nya tekniken gör 
att ett skolbibliotek kan se annorlunda ut än det gjorde förr. 

• Flexibel fortbildning - Vi vill arbeta vidare på idén om ett flexibelt komplement till 
utbildningsväsendet som kan möta nya utmaningar, exempelvis i formen av Vercity. 

 

  



 

 

Val- och demokratinämnden 

Demokrati är mer än ett ord för högtidstalen. Det är på Kristdemokraternas initiativ 
nämnden har ett bredare uppdrag än bara valtekniska frågor. Utöver det så har val- och 
demokratinämnden nu också det viktiga uppdraget att ge medborgarna nya verktyg 
för ett ökat demokratiskt inflytande. 

Demokratins förutsättning är det civiliserade samtalet och den fungerande rättsstaten. 
Demokratins utmaning är att alla måste acceptera andra människors lika friheter – även när 
de gör val eller har åsikter man själv inte gillar. Vi driver på för att öppna Nackas styrning för 
riktig demokrati, där alla har en rätt att delta och ett ansvar att göra det väl. 

Vad driver KD Nacka i VDN? 
• Stärk delaktigheten – På kort sikt är det ofta mer effektivt att politikerna styr och 

bestämmer, men effektivitet är inte det viktigaste. Delaktighet i de politiska besluten 
är viktigare. Och i längden kanske till och med mer effektivt. 

• Fler arenor för tankeutbyte – Fler kontaktytor mot politiken. Vi skall hitta och stärka 
de möjligheter medborgarna har att direkt samtala med politikerna, så att båda 
parter hör varandra. 

• Vårda och utveckla det offentliga samtalet – Fler kontaktytor mellan politik och 
medborgare. Hemsidan och IT bör utnyttjas bättre för att stärka medborgarnas 
inflytande. 

• Medborgardialog - Fler verktyg att använda vid stora förändringar, till exempel 
medborgardialog, för att öka människors möjlighet att påverka sin situation. 

• Finansiera valen ordentligt - Garanterade resurser för att val ska kunna genomföras 
på rättssäkert sätt. Det ska aldrig gå att tvivla på att demokratins fundament ger 
rättvisa resultat. 

• Skolstöd - Stöd skolornas arbete med att inpränta vikten av demokrati. 

 

  



 

 

Äldrenämnden 

Äldrenämnden hanterar omsorgen om de årsrika medborgare som bor i Nacka. Där 
finansieras bland annat den breda flora av utförare och anordnare som verkar i Nacka, som 
exempelvis särskilda boenden för äldre, hemtjänst och dagverksamhet.  

För Nacka är frihet en ledstjärna. För Kristdemokraterna är det en självklarhet att det gäller 
alla. Alltför ofta ser vi hur människor behandlas som ett kollektiv i behov av stöd så snart de 
passerat en åldersgräns. I vårt samhälle har alla människor samma självklara rätt till frihet 
och att behandlas med värdighet. En komponent i friheten är att kunna känna sig trygg i sitt 
hem och sitt boende, och vi ser ständigt till att premiera trygghetsskapande åtgärder i 
äldreomsorgen.  

Nämnden har ingen egen utförarverksamhet utan uppdraget är att se till att kvaliteten på 
omsorgen är den allra bästa. Det innebär både kvalitetsuppföljning av verksamheterna och 
att se till att regler och styrsystem fungerar på bästa tänkbara sätt. 

Vad driver KD Nacka i ÄLN? 
• En omsorg på dina villkor – den som behöver stöd i vardagen skall även själv kunna 

bestämma hur, när och av vem. 
• Stärkt kompetens – fler personer och bättre utbildad personal inom äldreomsorgen.  
• Förbättrade språkkunskaper bland personalen inom omsorgen – att förstå och 

kunna göra sig förstådd i kontakten med omsorgsgivarna minskar risken för 
kvalitetsbrister och ökar tryggheten. 

• Högre personalkontinuitet inom hemtjänsten – antalet personer som du som 
hemtjänsttagare släpper in i ditt hem och in på din kropp bör vara färre än idag. 

• Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa – aktivt arbete för att bryta ofrivillig 
ensamhet och stödja anhöriga som vårdar sina närstående.  

• Uppföljningssystem som visar faktisk kvalitet – Ingen statistik är bättre än de frågor 
den ställer och de metoder den sammanställs med.  

 
  



 

 

 

Kristdemokratisk ideologi 
Vi ser på det politiska i dess ursprungliga betydelse - allt det som rör det gemensamma 
samhällslivet. Politik är å ena sidan mer än bara det som beslutas av politiker i 
kommunfullmäktige eller riksdag; det är allt vad vi som personer, familjer, företagare och 
grannar gör som berör det gemensamma. Å andra sidan har vi det privata – den sfär som 
skall vara fredad från politiken. Denna tydliga åtskillnad mellan det enskilda och det 
allmänna är viktig för oss Kristdemokrater.  

Samhället byggs underifrån, av fria och ansvarstagande medborgare som känner en trygghet 
och en delaktighet i det gemensamma. Av människor, unga som gamla, som är fria att forma 
sitt liv, som känner ett stöd från det offentliga när så behövs och en tillit till våra 
institutioner. Där det starka som är bestående vårdas och det nya får utrymme att gro. Det 
politiska kompletteras av det privata - det som bara rör den enskilde och familjen, vilket 
politiken inte skall råda över.   

Både som politiker och som medborgare är det viktigt att påminna sig om att vi är just båda 
dessa, samtidigt. Vi som arbetar med politiken är inte bara andra Nackabor, utan även dina 
medmänniskor. Dina grannar, de du möter i parken, på träningen eller i mataffären. Vi bor i 
samma områden, våra barn går i samma skolor och vi berörs av samma saker i omvärlden. 
När vi beslutar om något, vare sig det är skatter, idrottsplatser, regler eller satsningar rör det 
oss själva lika mycket som alla andra medborgare. Att påminna sig om det gör politiken 
vardagsnära. 

För oss kristdemokrater kan ingen människa reduceras varken till en individ eller en del i ett 
kollektiv. Var och en har ett oantastligt värde som unik person, oavsett bakgrund, ålder eller 
prestationer. När vi pratar om jämlikhet är vad vi menar just denna likhet i värde, och att vi 
alla är lika inför de principer som styr och dömer. För oss är jämlikhet däremot inte 
detsamma som likhet, i varken behov, personlighet eller utfall i livet. Vi är alla olika, men 
med samma värde och mycket gemensamt. 

Frihet är ett av våra ledord, av både principiella och praktiska skäl. I ett pluralistiskt samhälle 
är friheten ibland svår att handskas med - vi vill, tycker och gör alla olika. Ibland är det 
nödvändigt att stå tillbaka och låta olikheter frodas i oordning, hellre än att sträva efter en 
ordnad likformighet. Samtidigt är friheten mer än att bara få bestämma allt själv; den 
främjas av fasta regler och en grundläggande gemenskap. Därför är vi inte främmande för 
insatser, valda med omsorg, som fostrar band mellan människor. 

Från kommunens sida skall vi ha både kraften och modet att agera och styra när så är 
nödvändigt, men alltid komma ihåg att människor vars initiativkraft får spelrum och som får 
skörda frukterna av sitt arbete i längden bygger ett bättre samhälle än vad politiken kan 
tvinga fram. Kristdemokrater pratar ofta och gärna om subsidiaritet, och det är detta vi 
menar - beslut skall tas på lägsta funktionella nivå. Kommunen skall bestämma bara när det 



 

 

är på kommunal nivå det är bäst att göra det. Familjer och föreningar råder bäst över sig 
själva. 

Vår skepsis inför storskaliga lösningar kommer inte bara av en vurm för de små plutonernas 
frihet, utan också från en ständig medvetenhet om vår egen ofullständighet. Som enskilda 
har vi alla fel, brister och svagheter, och det är ett stort misstag att tro att dessa slipas bort 
när vi infogas i stora, organiserade kollektiv. Den politiska och byråkratiska maskinen har 
sina fel och brister den med, och att ge den alltför mycket makt riskerar att förstärka 
nackdelarna likaväl som styrkorna. Den politiska makten skall vara begränsad, uppdelad och 
hanteras med ödmjukhet. Memento mori. 

När skall då kommunen vara stark? När vi behöver förvalta det goda i samhället för framtida 
generationer, vare sig det gäller natur, kultur eller traditioner. När de svaga och utsatta 
behöver allas vår hjälp. När samhällets rättsliga och demokratiska strukturer måste värnas 
och vårdas. När vi måste ha ett långsiktigt perspektiv som går bortom den enskildes egen 
horisont.  

Vi säger ibland att Nacka existerar mellan Jerusalem och Aten.  Med det menar vi att vårt 
samhälle vilar på och ska stärka de ideal och de idéer som byggde den västerländska 
civilisationen, på den dynamik som finns mellan de judeokristna värdena och det grekiska 
sökandet efter naturrätt och rationalitet. Det är en mix som har givit oss mänskliga 
rättigheter, välstånd, erkännande av estetikens betydelse. Utan Jerusalem blir Aten en 
materialistisk utopi som kommunismen och utan Aten blir kristendomen en teokrati. Vi 
behöver dynamiken och vi behöver förvalta och utveckla det arv som givits oss. 

Vad tror vi på i praktiken? 
Medborgarna, familjerna och civilsamhället är inte bara de som bär upp samhället - de är 
samhället. Politiken finns till för att hjälpa till där det behövs. Den ska undanröja problem 
som kan uppstå och upprätthålla de gemensamma spelregler, den ordning och trygghet som 
gagnar oss alla. Därför måste politiken föras utifrån en aktsamhet om medborgarnas 
resurser, såväl ekonomiska som andra, och deras friheter. Men vi skall också föra en politik 
som förlitar sig på att människor kan och vill ta eget ansvar och se sig själva i relation till 
samhället - varje liten olägenhet är inte ett problem kommunen skall lösa. Att leva 
tillsammans med andra människor innebär ibland att acceptera att ens egna preferenser inte 
har högsta prioritet. Politiken skall också se till det långsiktigt nödvändiga och det som 
behövs för att samhället även i framtiden skall bestå prövningar. Det innebär allt från 
naturvård till civilt försvar; från förberedelse inför kriser till att vårda det där som är svårt att 
ta på, men som behövs för att hålla ihop samhället. Vi är starkast i en fri gemenskap! 

  



 

 

Vilka är våra principer? 
Eftersom vi tycker…. Så vill vi att… 

Familjen är samhällets 
grundenhet 

Värna valfriheten och variationen i barnomsorg och skola 

Medborgarnas pengar är 
medborgarnas 

Bara lägga skattepengar på det som görs bäst av 
kommunen 

Trygghet byggs genom tillit Satsa på de små insatserna som främjar spontana möten 
över gränserna 

Miljön är ett arv vi har att 
förvalta 

Vårda våra vatten och grönområden, och samtidigt locka 
alla Nackabor att ta del av dem. 

 

VÄL MÖTT VID VALURNORNA 2022! 


