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INLEDNING 
Grunden i Kristdemokraternas politik är respekten för alla människors lika värde. Varje människa är 

unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Enligt kristdemokratiskt synsätt 

ska samhället byggas underifrån. Familjen är den viktigaste byggstenen i samhället. Att bygga 

samhället på denna grund är då politikens mål och vår övertygelse är att det ger trygghet och 

stabilitet. 

Kommunens kärnverksamheter barnomsorg, skola och omsorg om de äldre ska alltid prioriteras.  

Valfriheten är mycket viktig och ska gälla alla medborgare i olika åldrar. Rätten att kunna välja skola, 

rätten för föräldrar att välja barnomsorg och rätten för de äldre att välja den äldreomsorg som känns 

tryggast och bäst borde vara självklar i ett demokratiskt samhälle. 

Barn är olika och familjer ser olika ut, därför ska familjer i Nyköpings kommun kunna välja den 

barnomsorg som passar deras barn och familj bäst. Att arbeta för större variation och flera alternativ 

inom barnomsorg är därför prioriterat hos oss Kristdemokrater.  

Psykisk ohälsa bland barn och unga är utbredd och visar på stadig ökning, det är ett av våra stora 

samhällsproblem. Kristdemokraterna vill att alla elever, oavsett huvudman, skall innefattas av en 

elevhälsogaranti som ger eleverna rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning 

att möta deras behov. 

Kristdemokraternas människosyn innebär att de svaga i samhället skall erbjudas det stöd var och en 

behöver. Livet är okränkbart hela livet från början till slut. Utgångspunkten för service, vård och 

omsorg ska vara individens behov. Respekten för de enskildes integritet och självbestämmande 

måste genomsyra förhållningssättet.  

Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov. Strävan bör vara att det i alla stadsdelar och 

bostadsområden ska finnas varierande upplåtelseformer för att därigenom få till stånd en naturlig 

blandning av åldrar och människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därigenom 

motverkas etnisk, social och ekonomisk segregation. Människans närmiljö är av stor vikt för vårt 

psykiska och fysiska välbefinnande. Vi mår bra av naturligt ljus och grönskande träd.  Det är därför 

viktigt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden och är hållbar i 

begreppets fulla bemärkelse. 

Förvaltningen av vårt befintliga fastighetsbestånd måste prioriteras då vi inte har råd att låta 

byggnader förfalla. Behovet av att nyinvestera minskar då vi förlänger livslängden på fastigheterna. 

Detta är även en arbetsmiljöfråga då verksamheter blir lidande då fastigheter inte fungerar 

ändamålsenligt. 

Att värna om människans inre liv är lika självklart för oss Kristdemokrater som att garantera hennes 

materiella behov. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss 

att växa som empatiska och inkännande människor. 

Hälsa, motion och olika former av idrott ska främjas och stödjas av kommunen. Idrotten är en av våra 

största folkrörelser som bidrar till god livskvalitet för många människor. Värdegrundsarbetet som 

bedrivs inom idrotten är viktigt och bidrar till gott kamratskap och utveckling för den enskilde. Vi vill 

göra allt för att stödja de många enskildas ideella insatser och föreningar. 

För att minska arbetslösheten i kommunen och gynna kommunens tillväxt är det viktigt att 

kommunen bemöter näringslivet med respekt och en positiv attityd. Det är i de små och medelstora 

företagen som de flesta jobb skapas. Företagen är också en viktig integrationsmotor.  
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Vi Kristdemokrater ser även att civilsamhället måste få den uppmärksamhet och det stöd som 

civilsamhället förtjänar och behöver. 

Öppenhet mot omvärlden är viktig för oss Kristdemokrater. De som vill vara med och bygga vårt 

samhälle är alltid välkomna. Att komma till Sverige och Nyköping ska innebära delaktighet i 

samhällets utveckling och resursskapande. Utanförskap måste brytas av såväl mänskliga som 

ekonomiska orsaker.  

Social sammanhållning, gemensam syn på demokrati, trygghet, jämlikhet och ekonomisk utveckling 

ska vara vägledande i hur vi hanterar kommunens resurser. Det vill säga ett ansvarsfullt och rättvist 

förvaltande av medborgamas skattepengar. Kommuninvånarnas behov och önskemål och de 

demografiska utmaningarna, framtida behov av äldreomsorg, barns behov av barnomsorg och skola, 

integrationens verklighet, ställer höga krav på en budget i balans. 

Nyköping den 16 september 2021 

 

 

Lars Lundqvist (Gruppledare)  
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STYRNING OCH LEDNING 
Den politiska styrningen av kommunen måste bli tydligare. De förtroendevalda ska sätta ramarna.  

Dialogen mellan politiken och verksamheten är en förutsättning för att detta görs på ett bra sätt. I 

arbetet med att byta styrmodell måste denna dialog säkerställas.  

För att möta kommuninnevånarnas ökade känsla av och faktiska otrygghet behöver 

kommunstyrelsen ta initiativet, samla alla resurser och leda arbetet med att bygga ett tryggt och 

stabilt samhälle. 

Alla medarbetares arbetssituation och välmående måste prioriteras. Detta är den viktigaste faktorn 

för att Nyköping ska kunna växa med bibehållen service och ekonomisk stabilitet. När vi känner oss 

uppskattade och har möjlighet att påverka utvecklas vi. Nyköping blir en attraktiv arbetsgivare. 

Kristdemokraterna anser att extra satsningar ska göras för att uppmärksamma vår personal. Detta är 

inte svårt men samtidigt så lätt att förbise. Det är viktigt att visa klokt ledarskap. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda så att kommunens löpande förvaltning och produktion 

handhas rationellt och ekonomiskt. Med begränsade ekonomiska resurser och de senaste årens 

underskott i verksamheterna ökar kraven på kommunstyrelsen. Revisionen har anmärkt på att 

kommunstyrelsen agerat otillräckligt vid stora underskott i verksamheterna. Det behöver bli mer 

transparent vilken information som ges till styrelsen och hela styrelsen behöver ges väl underbyggda 

ekonomiska rapporter.  

Måluppfyllelsen i kommunens kärnverksamheter har varit låg. Det är viktigt att detta analyseras och 

tas på största allvar då det är en kvalitets- och framtidsfråga för alla kommunens innevånare. Vi 

behöver lyckas med detta för att ha en tydlig beredskap att möta en kärvare ekonomi och hårdare 

prioriteringskrav i den tid som kommer. 

Budgetarbetet behöver bli mycket mer transparent. Alla i kommunstyrelsen måste bygga en 

gemensam bild inför budgetprocessen för att sedan ha möjlighet att påverka med goda idéer och 

kloka beslut. Kommunstyrelsen måste få mer information och fler återkopplingar från nämnderna 

när budgetramarna inte räcker till. Kristdemokraterna anser att kommunstyrelsens del av budget vad 

det gäller ofördelade medel är för stor och bör fördelas på de olika verksamheterna vilka i flera fall 

varit underfinansierade under många år. 

Enligt Nyköpings kommuns budget för 2022 beräknas de långfristiga skulderna uppgå till 3,3 

miljarder kronor år 2024. Alla skulder ska betalas tillbaka samtidigt som investeringarna ger kraftigt 

ökande driftkostnader. Det ger anledning till oro. Därför måste kommande investeringar övervägas 

noga då detta påverkar kommunens ekonomi för lång tid framöver med risker som idag är svåra att 

överblicka. En ekonomi i balans ökar självfinansieringsgraden av investeringar och minskar behovet 

av lån. 

Förvaltningen av vårt befintliga fastighetsbestånd måste prioriteras då vi inte har råd att låta 

byggnader förfalla. Behovet av att nyinvestera minskar då vi förlänger livslängden på befintliga 

fastigheter. Detta är även en arbetsmiljöfråga då verksamheter blir lidande då fastigheter inte 

fungerar ändamålsenligt. 

Upphandlingsförfarandet behöver tydliga ramar, tydligt ledarskap, tid och resurser för att fungera 

bra. Förbättringar har skett men det krävs fortsatt stort fokus på upphandlingsfrågor. 
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Klimatfrågan och ett hållbart samhälle måste aktualiseras ytterligare och ansvar tas av styrelsen. Ett 

samlat grepp om denna fråga finns inte idag, den måste lyftas upp så att den blir en självklar del i 

kommunens övergripande planering och dagliga arbete. 

 

BUDGETRAMAR (MSEK) 
 

  

 
S, Mp, C 
Budget 
2021 

KD Budget 
2021 

 

 
S, Mp, C 
Budget 
2022 

 
KD Budget 

2022 

Kommunstyrelse 442,1 403,6 481,3 430 

Barn och ungdomsnämnd 1398,2 1400 1459,5 1470 

Kompetens och 
arbetsmarknadsnämnd 

 
68,9 70 

 
87,7 

 
88 

Kultur och fritidsnämnd 126,6 127 129,6 130 

Vård och omsorgsnämnd 1121,4 1130 1166,5 1200 

Socialnämnd 261,9 270 270,2 275 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnd 126,1 127 128,6 129 

Överförmyndarnämnd 7,0 7 7,0 7 

Kommunfullmäktige/Revision/ 
Valnämnd/Servicenämnd/Jävsnämnd 

 
8,3 8 

 
11,0 

 
11 

Kostnad 3560,4 3542,6 3741,5 3740 

Finansiering 3614,6 3614,6 3818,0 3818 

Överskott 54,2 72 76,5 78 
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BARNOMSORG OCH SKOLA 

Kristdemokratisk politik 
Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt 

samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Vår 

utbildningspolitik fokuserar på kunskap, bildning och arbetsro och där varje skola har stor frihet att 

utforma verksamheten. [1] 

Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter; en 
skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett 
meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. [8] 

Det är vår uppfattning att skollagen väl sammanfattar skolans uppdrag när det gäller att 
förmedla grundläggande värden när den slår fast att ”Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande.” [8] 

Prioriteringar och nödvändiga förändringar 
Nyköping skall vara en bra och trygg kommun att växa upp i. Men valfriheten inom barnomsorgen är 

hotad då det snart bara finns förskola som alternativ för att tillgodose alla barn och vårdnadshavares 

olika behov. Förskolan passar många men inte alla.  

Kristdemokraterna förordar små förskolor med hög personaltäthet, små barngrupper och lugn miljö 

med den låga ljudnivå som är mycket viktig för barn i förskoleåldern. Detta ökar kvaliteten inom 

barnomsorgen. Att upprätthålla hög kvalitet för barnen ger även en god arbetsmiljö för personalen.  

I Nyköpings skolor är värdegrundsarbetet viktigt för barnens trygghet och kunskapsinlärning. Att få 

välja skola kan ge positiva effekter på tryggheten. Många barn mår i dag psykiskt dåligt och alltför 

många utsätts för kränkande särbehandling.  

Psykisk ohälsa bland barn och unga är utbredd och visar på stadig ökning, det är ett av våra stora 

samhällsproblem. Kristdemokraterna vill att alla elever, oavsett huvudman, skall innefattas av en 

elevhälsogaranti som ger eleverna rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning 

att möta deras behov. 

Stöd till barn med särskilda behov (t ex funktionsvariationer, hemmasittare) måste säkerställas 

genom tillgång till lärare, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt andra extra resurser när de 

behöver det. Skolan har ett ansvar att upptäcka särskilda behov i så tidig ålder som möjligt och 

skyndsamt sätta in resurser för att nå kunskapsmålet.  

Högpresterande elever skall ha rätt till fortsatt utveckling efter sin förmåga. 

SALSA- modellen bör omarbetas och kriterierna för beviljade resurser behöver förbättras. Modellen 

tar hänsyn till utbildningsnivån hos föräldrarna, andelen nyinvandrade elever och hur stor andel 

pojkar som går på skolan. Det är direkt diskriminerande att enbart inrikta resurserna på de tre 

kriterier som idag finns. 

Den pedagogiska barnomsorgen, förut benämnt dagmammor, skall finnas kvar och utvecklas som 

ytterligare ett alternativ. Vi vill även att en barnomsorgspeng utreds med kommunens 
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barnomsorgskostnad som grund, för att göra det ekonomiskt möjligt för föräldrar att stanna hemma 

och ta hand om sina barn till de fyller tre år. 

Kristdemokraterna anser att värdegrundsarbetet måste förstärkas i hela skolorganisationen. 

Kristdemokraterna vill: 

- Införa fler alternativ i barnomsorgen. 

- Införa elevhälsogaranti. 

- Ha små förskolor och skolor. 

- Öka resurserna till elever med särskilda behov. 

VÅRD OCH OMSORG 

Kristdemokratisk politik 
Kristdemokraternas människosyn innebär att de svaga i samhället skall erbjudas det stöd var och en 

behöver. Livet är okränkbart hela livet från början till slut. Utgångspunkten för service, vård och 

omsorg ska vara individens behov. Respekten för de äldres integritet och självbestämmande måste 

genomsyra förhållningssättet. Rationaliseringar får inte äventyra kvaliteten. 

Prioriteringar och nödvändiga förändringar 
Civilsamhällets arbete i äldreomsorgen är mycket viktigt. Att få besök av väntjänst eller dylikt och få 

tillfälle att komma ut på en promenad eller aktivitet, fika eller läsa en tidning eller bok tillsammans 

med en medmänniska kan göra stor skillnad.  

Vår utgångspunkt är att våra äldre har en självklar rätt att påverka sin vardag, genom att göra egna 

val av vård. Friheten att själv kunna välja vårdnadsutförare enligt lagen om valfrihet (LOV) är viktig. 

En förutsättning för att kunna välja sin egen hemtjänst är att det finns alternativ och det förutsätter 

fler utförare än kommunen. En förutsättning för detta är i sin tur att det är ekonomiskt möjligt att 

driva hemtjänstföretag i hela Nyköpings kommun. Den kommunala hemtjänsten har dragits med 

växande underskott under flera år och de privata hemtjänstföretagen har varit tydliga med att den 

ekonomiska situationen är svår. Genom att skapa goda villkor möjliggör vi för småskaliga privata 

hemtjänstföretag att verka i hela vår kommun, även på landsbygden.  

Vi vill motverka den ökade upplevelsen av Ålderism i vår kommun. Det kan vara en attitydfråga 

gällande hur de ekonomiska resurserna fördelas i kommunen. Det måste finnas en ödmjukhet inför 

denna känsla. Många talar om att även svårigheten att parkera sin bil har blivit ett bekymmer. Under 

2021 har Nyköpings kommuns upphandling av ett matföretag i Stockholm skapat missnöje bland 

hemtjänsttagare. Upphandlingen måste ses över så snabbt som möjligt. Även straffavgifter i 

hemtjänsten, om vårdtagaren missat att avanmäla ett besök, upplevs som ålderism. 

Med vetskap om den ökande andelen äldre i vår kommun är det angeläget, att kommunen har 

framförhållning vad gäller tillgängliga vård-och omsorgsplatser. Önskemålen om typ av boende har 

den senaste tiden förändrats. I dag är det mycket liten ny efterfrågan på särskilt boende, medan 

önskemål om trygghetsboende har ökat betydligt. Det är viktigt att kommunen tar till sig detta och 

arbetar för att öka tillgången på trygghetsboende. 

Kraven på att vård och omsorg ska digitaliseras är oundviklig, både för privat och offentlig sektor. Det 

behövs omfattande långsiktiga och hållbara lösningar för att lyckas. Samtidigt måste digitaliseringen 

införas med stor respekt och med involvering av den äldre. Det är viktigt att den äldres eventuella 

ifrågasättande tas på största allvar och att digitaliseringen sker i ett samförstånd med vårdtagaren. Vi 
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är alla olika. Det som av den ena upplevs som en god lösning kan av en annan upplevas som negativt 

eller helt oacceptabelt. Vi får aldrig tro eller hävda att digitalisering helt kan ersätta medmänsklig 

omsorg och omtanke. Därför anser vi Kristdemokrater att det ska vara möjligt att välja personalbesök 

vid trygghetsskapande åtgärd, precis som det är möjligt att välja kameraövervakning eller 

telefonsamtal. De tre alternativen ska vara lika valbara. 

Maten som serveras i äldreomsorgen, på olika boenden eller levereras genom hemtjänsten, ska hålla 

god kvalitet och se aptitlig ut. 

Hela Sverige, därmed även Nyköpings kommun, har haft en stor arbetsbelastning inom 

äldreomsorgen på grund av Covid-19. Viktigt är att det finns väl genomarbetade rutiner för olika 

arbetssituationer för att undvika smitta. Det är mycket viktigt att de äldre kan upprätthålla sina 

sociala kontakter med nära och kära så att ensamheten inte blir så stor att depression blir en 

konsekvens. 

Brister som funnits under flera år inom äldreomsorgen måste få ett slut. Riktlinjen, IBIC, individens 

behov i centrum måste följas. Det är inte acceptabelt att verksamhetens möjligheter ska styra 

omsorgen av individen. Det gäller inte bara inom äldreomsorgen utan ska genomsyra hela 

omsorgsverksamheten. 

Patientsäkerhet och patientjournalföring har inte fungerat. Det är bråttom att få till förändringar i 

verksamheterna så att kvaliteten inom äldreomsorgen har chans att upprätthållas. Enligt SKR:s 

rekommendationer ska det finnas närvarande ledarskap nattetid. Rekommendationen måste följas 

både för vårdtagares och personalens skull. En brukarundersökning inom funktionshinderområdet 

har under flera år visat att brukarna känner rädsla och inte blir förstådda av personalen. Detta är 

oacceptabelt och måste få ett slut. 

För att öka kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten vill vi att det byggs så kallade Servicehus där 

särskilda boenden, trygghetsboenden, äldreboenden och demensboenden finns under samma tak för 

att effektivt kunna nyttja gemensamhetsytor och personal med mera. Servicehus ökar möjligheten 

för makar/sambor att bo nära varandra då ökat vårdbehov och ökad service behövs. 

Äldre som har hemtjänst ska inte behöva vårdas av eller möta fler vårdpersonal i sitt hem än att 

känslan av trygghet är tillfredsställd. Ett maxtak bör tas fram för hur många olika vårdgivare en 

vårdtagare ska behöva vårdas av, för att tryggheten ska vara säkerställd. 

Att äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst ska ha rätt till utomhusvistelse dagligen, om 

de så önskar, är självklart för oss. Ett generellt regelverk för detta behövs. Enligt forskning ökar 

ensamhetskänsla, depressioner och psykisk ohälsa hos äldre. Därför är aktiviteter som 

utomhusvistelse viktiga men också mer tid för samtal. Vårdpersonal bör få mer tid och mer 

utbildning för dessa aktiviteter. Det är viktigt i all vård och omsorg att personalen har den utbildning 

som krävs, så att de arbetsuppgifter de åläggs kan utföras professionellt. 

Kristdemokraterna vill införa en Äldreboendegaranti från 85 år utan behovsprövning. Det kan 

innebära tillgång till ett trygghetsboende, äldreboende eller demensboende.  

Vi vill: 

- Motverka Ålderism 

- Garantera att alla inom äldreomsorgen erbjuds utevistelse dagligen om de så önskar. 

- Införa Äldreboendegaranti från 85 år utan behovsprövning. 

- Bygga Servicehus där olika boendeformer finns under samma tak. 
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- Digitalisera med stor respekt för, och involvering av, den äldre. 

- Ge personalen en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och en god löneutveckling. 

- Minska antalet vårdgivare per vårdtagare inom hemtjänsten. 

- Ta bort straffavgiften i hemtjänsten om vårdtagaren missat att avanmäla. 

SOCIALTJÄNST 

Kristdemokratisk politik 
Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga 

familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den 

viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer 

får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. [2] 

Socialtjänsten har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Kristdemokraterna vill satsa på 

vidareutbildning av socialsekreterare som arbetar med unga kriminella. Vi vill förstärka samarbetet 

mellan polis och socialtjänst. [3] 

Prioriteringar och nödvändiga förändringar 
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de individer som behöver hjälp och stöd för att klara 

av sin vardag skall få det. Uteblivna satsningar och knappa resurser kan kortsiktigt innebära att 

budgeten tillfälligt går ihop men kan få långsiktigt negativa konsekvenser för de som behöver stöd. 

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka. Det beror bl.a. på ökade boendekostnader för de 

bidragsberättigade familjerna. En annan bidragande orsak är den höga arbetslösheten bland unga 

och utrikesfödda. Kristdemokraterna förordar ett ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet 

för att få fler i arbete. Härmed minskas då utanförskapet samt att det sociala arvets negativa effekter 

bryts. Samtidigt ökar skatteintäkterna för kommunen. 

Utsatta barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer eller med föräldrar med missbruksproblem 

måste få den hjälp de har rätt till. 

Kristdemokraterna vill framhålla hur viktigt det är att Barnkonventionen beaktas i socialtjänstens 

ärendehantering. Det blir allt svårare att hitta bostäder till utsatta grupper. Hemlöshet drabbar inte 

bara missbrukare utan även unga, barnfamiljer, nyanlända och ensamstående. 

Socialtjänsten måste bli bättre på att identifiera barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet 

så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede. Detta kan bland annat göras genom samarbete med Barn 

och Ungdomsnämnden för att de barn som inte går till skolan, hemmasittare, skall få stöd att klara 

skolan efter sina förutsättningar. 

Kompetensen om barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver utvecklas. Detta för att 

garantera att rätten till god och likvärdig vård säkerställs för barn vars svårigheter har sociala grunder 

och barn vars svårigheter beror på neuropsykiatriska funktionshinder. 

Satsningen på Ungdomsstödjarna måste fortsätta. Deras arbete med ungdomarna blir allt viktigare 

när oro och otrygghet i vårt samhälle ökar. Ungdomsstödjarna är en ovärderlig resurs i det 

förebyggande arbetet. 

Vikten att upprätthålla ett förtroendefullt samarbete mellan de bidragssökande och handläggare 

skall också betonas. Det måste vara hög kvalitet på samtalen mellan familjehemsplacerade 

barn/ungdomar och handläggare. För de anställda är det viktigt att kontinuerligt arbete sker för att 

säkerställa en trygg arbetsplats. 
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Kristdemokraterna förordar att kommunen deltar i SSPF som är en samverkansmodell mellan skola, 

socialkontor, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn hamnar i eller fortsätter med kriminalitet 

och/eller drogmissbruk. Det handlar om barn och unga som vistas i miljöer där kriminalitet och 

missbruk finns.  

Kristdemokraterna vill verka för att ytterligare en familjecentral öppnas med ett centralt läge i 

Nyköping. 

Vi vill: 

- Värna familjegemenskapen som den viktigaste grunden samhället vilar på 

- Göra en insats på Ungdomsstödjarna 

- Utveckla SSPF 

- Verka för ytterligare en familjecentral. 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

Kristdemokratisk politik 
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov. Strävan bör vara att det i alla stadsdelar och 

bostadsområden ska finnas varierande upplåtelseformer för att därigenom få till stånd en naturlig 

blandning av åldrar och människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därigenom 

motverkas etnisk, social och ekonomisk segregation. Människans närmiljö är av stor vikt för vårt 

psykiska och fysiska välbefinnande. Det är därför viktigt med en arkitektur och stadsplanering som 

skapar bestående värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. 

Förvaltarskapstanken är en grundpelare för Kristdemokraternas miljöpolitik. Det egna ansvaret är 

viktigt för att kunna överlämna en god miljösituation till nästa generation. Försiktighetsprincipen ska 

gälla. 

Prioriteringar och nödvändiga förändringar 
Känslan av trygghet i en kommun bygger inte bara på vad polisen lyckas att motverka eller förhindra. 

Det handlar även om hur våra nära miljöer upplevs. Offentliga ytor i svagt eller inget ljus, skuggiga 

cykelvägar, skogsdungar eller gräsytor med liten eller dålig insyn, sådant måste ett kommunalt 

trygghetsarbete ha full kontroll på. Där det är möjligt måste den otrygga miljön byggas bort eller 

förses med tillräckligt ljus. 

Trafiksituationen i Nyköping måste lösas. Trafiken är kaotisk under morgon och sen eftermiddag, 

trafikflödet måste förbättras. Nyköpings kommun växer med nya invånare och följaktligen ökar 

trycket i trafiken. Detta kräver ett helhetsgrepp över kommunikationer i och runt staden och i 

kommunens alla övriga delar.  

God tillgänglighet för alla kommunens invånare till affärer, banker och service kräver att parkeringar 

finns i anslutning till detta och att kollektivtrafiken är enkelt tillgänglig. Den avgiftsfria parkering som 

under det senaste året prövats längs gatorna i centrum bör permanentas. P-skiva bör införas. 

Våra barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker skolväg. Det ska finnas väl fungerande av- och 

påstigningsplatser för lämning och hämtning vid skolor och förskolor. Då många elever har fått en 

längre skolväg, måste gång- och cykelvägar prioriteras så att risken för olyckor elimineras så långt 

som möjligt. 

Lekplatser för barn i Nyköpings kommun är viktiga för oss Kristdemokrater. Att barn har en bra och 

trevlig uppväxt handlar inte bara om framtiden, det ska inte bara ha ett nyttoperspektiv. Med det 
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menar vi att barns behov att ha roligt har ett egenvärde. Lekplatserna behövs och är viktiga. 

Barngrupperna är stora i de åldrar som är brukare av lekplatser. Lekplatserna är sociala mötesplatser, 

de möjliggör roliga fritidsaktiviteter och är bra ur hälsosynpunkt. Barnfamiljer efterfrågar flera 

lekplatser i centrala Nyköping. Kopplat till lekplatser bör det även finnas grönytor för spontanidrott. 

Kristdemokraterna vill arbeta för en levande stadskärna. 

Att kunna garantera tillgång till vatten av hög kvalitet är en mycket viktig del av kommunens 

åtagande idag. Men även att trygga försörjningen i framtiden måste vara ett prioriterat område. Det 

är viktigt att se till hela kommunen där i dagsläget vattenverken på kommunens mindre orter är mer 

utsatta vid längre perioder av lite nederbörd. 

God tillgång på färskvatten är inte nog. Att rena avloppsvattnet på ett modernt och ansvarsfullt sätt 

är en självklarhet. Stora investeringar har gjorts på reningsverket i Nyköpings tätort. Arbetet med att 

skilja dagvattnet från avloppsvattnet måste intensifieras så att så kallad breddning, då reningsverket 

svämmar över, minimeras.  

De lokala företagarna har en önskan av större inslag av lärande och rådgivning vid sina kontakter 

med kommunens tillsynspersonal.  

Nyköpings kommun behöver en kommunarkitekt och ett stadsmiljöråd. Rådets uppgift ska vara att 

utveckla och värna Nyköpings karaktär som småstad.  

Vid planering av nya bostadsområden måste större hänsyn tas till intilliggande bebyggelse än som 

sker idag. Allt för att få en bättre övergång mellan äldre bebyggelse och det nyplanerade området. 

Det gäller både vid förtätning och helt nya planeringsområden. Kristdemokraterna anser att 

kommunen vid nybyggnation ofta tillåter alltför hård exploatering. 

Det planerade underhållet av kommunens VA-nät intensifieras för att undvika att de akuta 

problemen blir än större.  

Det är angeläget att arbeta fram styrdokument och utbilda personal för en mer samarbetande attityd 

kring miljöinspektionens möten med företag som driver lantbruk och/eller livsmedelsproduktion.  

Kommunen behöver se till att mindre aktörer såsom ekologiska lantgårdar kan vara delaktiga i stora 

upphandlingar. 

Vi vill: 

- Anställa en kommunarkitekt. 

- Utveckla och utöka kommunens lekplatser. 

- Värna Nyköpings karaktär som småstad. 

- Uppmärksamma vikten av en god vattenförsörjning. 

- Att vid beslut om nya detaljplaner större hänsyn tas till befintlig bebyggelse i övergången till 

den nya. 

- Underlätta för mer småhusbebyggelse. 

- Att förvaltarskapstanken ska genomsyra alla beslut. 

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION 

Kristdemokratisk politik 
Öppenhet mot omvärlden är viktig för oss Kristdemokrater. De som vill vara med och bygga vårt 

samhälle genom studier, praktik och arbete är alltid välkomna. Därför ska politiken aktivt skapa 

möjligheter för detta och nyanländas kompetens måste tas tillvara. Vid sidan av svenskundervisning 
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ska kompletterande utbildning och validering ske. Att komma till Sverige och Nyköping ska innebära 

delaktighet i samhällets utveckling och resursskapande. Utanförskap måste brytas av såväl mänskliga 

som ekonomiska orsaker.  

Att ha ett arbete skapar gemenskap, ansvar och utveckling. När fler människor sysselsätts förstärks 

också välfärdsresurserna. Trots högkonjunktur ökar klyftorna på arbetsmarknaden. Den måste därför 

förändras för att passa fler. Jobb är en av nycklarna till god integration. Vi ser också hur viktigt 

värderingarna är i integrationsarbetet. Ett samhälle byggs på en gemensam värdegrund, där vissa 

värderingar inte är valbara. [7] 

”Men man bör ta seden dit man kommer. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och 

vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och 

ett växande utanförskap.” [4] 

Kristdemokraterna framhåller civilsamhällets betydelse. Det gäller även i fråga om integration. 

”Samverkansformer mellan det offentliga och civilsamhället måste premieras och förstärkas i syfte 

att förbättra integrationsarbetet.” [5] 

Prioriteringar och nödvändiga förändringar 
Campus Nyköping har utvecklats positivt och Kristdemokraterna vill se ett ytterligare stärkt Campus. 

Samarbetet med Mälardalens Högskola, Linköpings Universitet och Örebro Universitet bör öka för att 

stärka de utbildningslinjer som redan finns. Kristdemokraterna värnar om kvaliteten i utbildningarna. 

Om tillräcklig lärarkompetens finns att tillgå liksom ett rimligt elevunderlag, bör det vara möjligt att 

komplettera befintliga utbildningslinjer med fler, främst lärar- och vårdutbildningar. Nyköping måste 

tillförsäkras tillgång till kompetent personal inom dessa viktiga samhällssektorer. Kommunen måste 

ta initiativ för att lösa bristen på ändamålsenliga studentbostäder. Ett ökat samarbete med 

näringslivet är av största vikt för att öka antalet vuxenstuderande, med syfte att förse 

arbetsmarknaden med den kompetens som behövs bland annat inför byggstarten av Ostlänken. 

Yrkeshögskoleutbildningarna vid Campus Nyköping är mycket viktiga och ska därför aktivt 

marknadsföras. 

Personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med detta menas 

förvärvsarbete eller i vissa fall heltidsstudier, inte andra bidragssystem. Kommunen behöver stärka 

kontakterna med näringslivet och skapa en god kännedom om varje berörd persons kompetens och 

arbetslivserfarenhet. Syftet är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland 

företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa 

individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökningen av försörjningsstöd vi ser. Olika 

individer kräver olika insatser och för många är steget kortare till att driva eget än till en anställning. 

Den entreprenörsandan bör Nyköping ta vara på, varför informationsinsatser om hur man startar 

företag bör stärkas.  

Nyanlända ska få en tidig kontakt med kommunen genom personligt möte och helst hembesök [6]. 

Kristdemokraterna framhåller även skolans betydelse för en fungerande integration. Detta behandlas 

i detta dokument under rubriken ”Barnomsorg och skola”. 

Att delta i insatser för arbete och utbildning ska vara obligatoriskt för dem som mottar 

försörjningsstöd, givetvis anpassat efter var och ens förutsättningar. Vi behöver ställa tydligare krav 

på den som kommit hit för att bygga sig ett nytt liv här, dvs. att lära sig svenska, göra sig 

anställningsbar och komma i egen försörjning. Obligatorisk samhällsinformation för nyanlända ska 

belysa vikten av lagar och regler, samt förmedla de normer och den värdegrund som det svenska 
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samhället bygger på. Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) behöver vara flexibel och individens 

utveckling måste premieras. Här kan införandet av ekonomiska morötter övervägas. Kvinnor måste 

uppmuntras och stöttas så att de i mycket högre grad går vidare till egen försörjning efter SFI. ”Inför 

obligatorisk, individanpassad SFI med baby under föräldraledigheten.” [6] 

Kristdemokraterna vill ”…införa arbetskrav för möjligheten att få försörjningsstöd. Arbetskravet ska 

motsvara 20 timmar per vecka och omfattar den som mottar försörjningsstöd på grund av långvarig 

arbetslöshet och som har haft försörjningsstöd i minst 3 månader.” [5] 

”I varje anvisningskommun ska det finnas ett lokalt integrationsteam med fokus på att kartlägga 

fysiska och psykiska behov hos nyanlända i kommunen, samt ge information om de samhällstjänster 

som är viktiga för etableringen i kommunen.” [6] Den samhällsvägledning som ges vid 

medborgarkontoret i Brandkärr är av stort värde och denna verksamhet bör ytterligare stärkas. 

Vi vill: 

- Stärka Campus Nyköping genom utökat samarbete med närliggande högskolor för att kunna 

erbjuda utbildning och vidareutbildning i bristyrken. 

- Stärka SFI-utbildningen och kraven på deltagande. 

- Införa krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd. 

- Genom samverkan stötta till självförsörjning. 

KULTUR OCH FRITID 

Kristdemokratisk politik 
Att värna om människans inre liv är lika självklart för oss Kristdemokrater som att garantera hennes 

materiella behov. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Den kan hjälpa oss 

att växa som empatiska och inkännande människor. 

En god kulturpolitik måste sträva efter att förvalta det värdefulla kulturella arv som tidigare 

generationer har lämnat efter sig och som ger en grund för det kommande generationer kommer att 

skapa. Vi vill bevara det materiella och immateriella kulturarvet. Detta förvaltarskap omfattar till 

exempel kulturhistoriska byggnader, att verka för mer kulturverksamhet i skolan och att stärka det 

civila samhället, det arbete som sker i exempelvis föreningar och organisationer. Politikens uppgift är 

inte att styra kulturen utan att ge den möjlighet att växa fritt, både på amatörnivå och på 

professionell nivå. 

Hälsa, motion och olika former av idrott ska främjas och stödjas av kommunen. Idrotten är en av våra 

största folkrörelser som bidrar till god livskvalitet för många människor. Värdegrundsarbetet som 

bedrivs inom idrotten är viktigt och bidrar till gott kamratskap och utveckling för den enskilde. 

Elitidrotten är en inspirationskälla för den breda idrottsverksamheten och måste ha rimliga villkor för 

att fungera. Grunden för idrotten som folkrörelse utgörs dock av många enskildas ideella insatser 

vars främsta syfte är att ge bra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. 

Prioriteringar och nödvändiga förändringar 
Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, 

skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis 

ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av 

kulturskapande. Men vi är samtidigt angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska 

fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.  
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Ett samhälle är beroende av ideella krafter. Kommunen har en viktig uppgift att stötta och 

uppmuntra de föreningar vi har men också stötta startandet av nya. Vad gäller 

ansökningsförfarandet för föreningsbidrag från kommunen måste det hela tiden finnas en ambition 

att förenkla och förbättra förfarandet. Ansökningsförfarandet får inte vara onödigt svårt och 

krångligt. Det är viktigt att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv på föreningslivet. Därför är det viktigt 

att se till att idrotter eller kulturaktiviteter som är utpräglade flickaktiviteter inte missgynnas. Detta 

måste gälla såväl på landsbygd som i tätort.  

Nyköping har fantastiska anläggningar vid Rosvalla. Många har möjlighet att utöva sin lagsport, 

tävlingar och turneringar pågår ständigt. Med detta sagt så får vi inte glömma att det finns många 

föreningar utspridda över vår kommun och de har också behov av att underhålla och utveckla sina 

anläggningar för att kunna genomföra sin verksamhet. 

Alla är inte intresserad av lagsport. Här behöver Nyköpings kommun bredda och utveckla. Underhåll 

våra motionsspår och gör våra naturområden mer tillgängliga. Bygg eller stötta föreningar till att 

bygga/anlägga t.ex. skateparker och frisbeegolf. Uppmuntra spontanidrott genom att se till att det 

finns grönytor och lekparker i anslutning till bostadsområden. Använd rådigheten över Nyköpingsån 

och utveckla sportfisket. Listan kan göras lång men poängen är att uppmuntra till motion och erbjuda 

möjlighet till fritidsaktiviteter. 

Biblioteken är en av våra mest anlitade kulturinstitutioner. Vi vill värna den unika plats för läsning, 

informations- och kunskapsökning, folkbildning och möten som biblioteken utgör. Möjligheten till 

läsning i tyst miljö måste bevaras. 

När det gäller inköp av konst och annan offentlig utsmyckning är givetvis kvaliteten viktig. 

Ambitionen bör dock vara i större utsträckningen än hittills att stötta de lokala konstnärer och 

kulturarbetare som finns i kommunen. 

Nyköping behöver satsa mer på att bredda idrotten genom att stärka föreningar men också att 

uppmuntra alla att motionera genom att bredda utbudet. 

Bättre underhåll behövs av motionsslingorna i kommunen. 

Vi vill: 

- Uppmuntra och stötta ideella krafter. 

- Se ökad jämställdhet vid fördelning av föreningsbidrag. 

- Stötta lokala konstutövare och kulturarbetare genom att i större utsträckning inhandla verk 

av dessa. 
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