
Sammanfattning av vad Kristdemokraterna Vännäs 
vill arbeta med och införa perioden 2023 - 2026 

 

Mer valfrihet och makt åt den enskilde 
-Unik och okränkbar 
 

KRISTDEMOKRATERNA VILL: 
• att LOV1 införs inom äldreomsorgen 

• att verksamheter inom omsorgen läggs ut på entreprenad 

• att verksamheter inom skola och omsorg uppmuntras att ombildas till 

intraprenader 

• att ersättningsmodeller, kvalitetskrav och tillsyn ska vara lika för alla oberoende 

av driftsform. 

  

Familjepolitik för ökad trygghet och frihet 
- Trygghet i det lilla ger trygghet i det stora 
 

KRISTDEMOKRATERNA VILL:  

• Att föräldrar ska kunna ansöka om plats i förskola upp till ett år innan den 

ska tas i anspråk 

• Att familjedaghem lyfts som alternativ och att de får arbeta som 

egenföretagare om de så önskar 

• Att kommunen aktivt marknadsför barnomsorgspengen 

• Att familjecentralen ska stärkas 

• Att det gärna finns andra aktörer som också erbjuder familjerådgivningen. 

• Att alla blivande/nyblivna föräldrar ges en familjerådgivningscheck med 

två gratis besök  

Barnomsorg och förskola 
 

KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas vid val 
av barnomsorg och förskola. 

 
1 Lagen om valfrihet 
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• Att kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma 
förutsättningar. 

• Att barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Vi vill att barn som är 
tre år eller yngre inte ska behöva tillhöra grupper som är större än tolv 
barn. 

• Att kommunen ska vara skyldig att erbjuda och informera om pedagogisk 
omsorg (familjedaghem). 

• Att behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses. 

• Att barn i förskola och barnomsorg ska ges möjlighet att ta del av 
kulturutbudet i kommunen och regionen. 

• Att den öppna förskolan tillförs ytterligare resurser för att stärka familjer. 

• Att personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att 
tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om 
hur man tillämpar anmälningsplikten. 

• Att familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar  

• Att kommunen aktivt marknadsför barnomsorgspengen 

 

Grundskola 
- där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter 
 
KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att kommunalt och enskilt drivna skolor ska ges likvärdiga förutsättningar 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 

• Att lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det 
administrativa arbetet ska minska. 

• Att det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg som stöttar 
alla elevers lärande. 

• Att skolorna ska ha kompetens att tidigt kunna upptäcka barn i behov av 
särskilt stöd och ekonomiska medel för att sätta in de stödresurser som 
krävs i det enskilda fallet. 

• Att lärare och skolpersonal ska ges fortbildning för ökad kunskap kring 
psykisk ohälsa och självmord.  

• Införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i 
kontakt med elevhälsan varje skoldag. Elevhälsan ska finnas tillgänglig 
online. 

• Att lovskola ska erbjudas för barn som har svårt att klara kunskapskraven. 

• Att personalen inom skolan ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka 
tecken hos barn som far illa och för att erhålla kunskap om hur man 
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tillämpar anmälningsplikten. 

• Att nolltolerans ska gälla mot såväl mobbning som annan kränkande 
behandling. 

• Att skolan ska upprätta ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och 
personal med syfte att stödja eleven att nå sina uppsatta mål. 

• Att skolan ska söka samarbete med civilsamhället för att få fler vuxna i 
skolan, exempelvis som rastfaddrar. 

• Att barn med NPF-problematik ska ha rätt till en lämplig lärmiljö samt en 
fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att klara skolgången. 
Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska finnas. 

• Att den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska 
medverka till att återställa skadan. 

• Att tydligt fokusera på Elevhälsan och utöka antalet skolsköterskor och 
kuratorer.  

• Att utveckla skolgårdarnas utemiljö och prioritera skolgårdarna 
utformning som lär- och rekreationsmiljö. Skolgårdarna får inte minska i 
yta utan hellre öka. .  

• Förbättra Hammarskolans resultat med ytterligare förstärkt elevhälsa. 
 

Gymnasieskola 
- En skola som möter varje elevs utmaningar 

 

 KRISTDEMOKRATERNA VILL:  

● Att det ska finnas resurser för läromedel och digitala verktyg som stöttar 
alla elevers lärande. 

• Införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i 
kontakt med elevhälsan varje skoldag. Elevhälsan ska finnas tillgänglig 
online. 

• Att vid vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare ska 
förutsättningarna för framtida jobb vara ett centralt perspektiv. 

• Att gymnasieskolan ska aktivt, och utan dröjsmål, uppmärksamma elever 
som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka 
elever som har omfattande problematisk frånvaro. 

● Att gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och 
möjlighet ska erbjudas praktik eller lärlingsplatser. Ett nära samarbete ska 
finnas mellan skolan och det lokala näringslivet. 

• Att den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska 
medverka till att återställa skadan. 
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• Att kommunen ska verka för att alla ungdomar mellan 15–18 år erbjuds ett 
feriejobb. 

● Att fler gymnasieelever ska ges möjlighet att läsa kursen entreprenörskap. 
Därutöver är det viktigt att stimulera till företagande på gymnasienivå till 
exempel genom UF (Ung Företagsamhet). 

 

Äldreomsorg 
- Värdighet har ingen åldersgräns 
 

KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, insatserna ska 
vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor 
och preferenser. 

• Att varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras 
plats i anpassat boende, som exempelvis trygghetsboende. Plats på särskilt 
boende ska fortsatt vara kopplat till ett biståndsbeslut. 

• Att den enskilde ska kunna välja äldreboende och ställa sig i kö då plats 
inte kan erbjudas. 

• Att vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med 
icke-medicinska uppgifter. Dessa vårdserviceteam ska vara en naturlig del 
av äldreomsorgen. 

• Att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst 
och äldreomsorg  

• Att kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig 
information kring vilket stöd anhöriga har rätt till. 

• Att införa ett individuellt anhörigstöd på max 3000 kr till anhörigvårdare 
att nyttja för hushållsnära tjänster eller friskvård. 

• Att det ska finnas kuratorer tillgängligt i äldreomsorgen för samtalsstöd till 
boende och anhöriga. 

• Att kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre i samverkan med 
civilsamhället, med en variation av aktiviteter. 

• Att alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om det 
offentligas stöd samt ges möjlighet att framföra önskemål. 

• förbättra arbetsvillkoren så att oönskad deltid tas bort och delade turer 
minskar. 

• Att målsättningen ska vara att helgtjänstgöring sker var tredje helg för att 
underlätta familjelivet för anställda. 

• Att kommunen ska, tillsammans med entreprenörer och investerare, 
utveckla välfärden exempelvis genom innovationsupphandlingar och fler 
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alternativ inom omsorgen. 

• Att ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda 
förutsättningar att växa fram och driva verksamhet. 

• Att kommunens inför värdighetsgarantier som ska vara tydliga och 
konkreta samt innehålla tydliga redovisningar av vad kommunen förbinder 
sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls. (Kvalitetsdeklarationer) 

• Att en hög kvalitet, stor valfrihet och näringsriktig kost ska garanteras 
inom äldreomsorgen. 

• Att den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att 
garantera alla en värdig vård i livets slutskede. 

• Att mobila enheter ska finnas i samverkan med regionen för att ge vård i 
hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning på sjukhus. 

• Att användandet av välfärdsteknologi bör utvecklas i syfte att öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet, integritet och självbestämmande. 

• Att arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen ska fortsätta. Det ska 
finnas goda möjligheter för äldre att prova digital teknik och hjälpmedel för 
att förenkla boende hemma. 

• Att förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år och 
som önskar enklare serviceinsatser eller hushållsnära tjänster som 
städning, inköp med mera. 

• Att antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare inte ska vara fler än 
att den enskilde kan lära känna alla. 

• Att hemtjänstpersonal och övrig vård och omsorgspersonal får utbildning 
om våld i nära relation samt ges verktyg för att kunna tolka signaler på 
våld och hur de bör agera därefter. 

• Att samarbetet med Vasa, Finland, fördjupas i äldreomsorgsfrågor.  

• Att den medicinska kompetensen ska stärkas inom äldreomsorgen genom 
fler sjuksköterskor och ökad läkarmedverkan. 

• Inrätta ett etiskt råd dit medarbetare i kan vända sig för vägledning vid 
etiskt komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning och profession. 
Kan ske i samarbete inom Umeregionen 

• Att externa aktörer tillåts verka inom äldreomsorgen.. 
• Att äldreboenden och förskolor i framtiden byggs intill varandra vid 

nybyggnation för att olika generationer ska kunna mötas. 
• Att fler trygghetsboenden byggs i kommunen. Dessa kan med fördel drivas 

av andra aktörer.  
• Att nolltolerans ska råda gällande läkemedelsavvikelser.  
• Att utöka civilsamhällets roll till aktivteter för de äldre.  

 

Ett tillgängligt samhälle för alla 
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KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att kommunen ska vara ett föredöme i att anställa fler personer som av 
olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. 

• Att kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska 
prövas enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) eller Lagen om offentlig 
upphandling (LOU).  

• Att kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att 
säkerställa försörjningen av bostäder för personer med funktionsvariation. 

• Att när personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid 
personliga önskemål.  

• Att utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller 
ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet. 

• Att hela reskedjan inom kollektivtrafiken ska tillgänglighetsanpassas. 
• Att assistans också läggs ut på andra aktörer som en valfrihet inom LSS 

omsorgen. 

 

Sociala insatser 
 
KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk och 
beroendeproblematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak 
och spel). Särskilt fokus ska läggas på barn och unga. 

• Att myndigheter ska samverka utifrån barnets bästa och inte utifrån 
myndigheternas organisation så att barn och deras föräldrar som är i 
behov av hjälp ska få stöd i tid. 

• Att kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i 
nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Att verka för att även Vännäs får en kvinnojour.  

• Att en strategi ska tas fram för att minska antalet barn som lever i 
ekonomiskt svaga hushåll. 

• Att det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer 
att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd och att det goda arbetet 
som kommunen driver i denna fråga utvecklas 

• Att allmännyttan ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala 
kontrakt. 

• Att inrätta ett etiskt råd dit medarbetare i kommunen kan vända sig för 
vägledning vid etiskt komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning 
och profession. 
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Trygghet  
Familjens roll och det förebyggande arbetet 
 

KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

● Att aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att 
uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden. 

● Att kommunen ska erbjuda professionellt brottsofferstöd skilt från 
socialtjänsten. 

● Att bekymringssamtal, orosmöten och liknande bör erbjudas till personer 
som ingår i kriminella strukturer. 

● Att arbetet med sociala insatsgrupper ska utvecklas och byggas ut. 

● Att samarbetet skola-polis bör ytterligare utvecklas, till exempel genom att 
vi i framtiden kan anställa pensionerade poliser som säkerhetssamordnare 
i skolan. 

● Att arbeta för fler trygghetskameror för att både förebygga kriminalitet 
och lättare kunna säkra bevis när något hänt. 

● Att öka kraften i det brottsförebyggande arbetet genom att samverka med 
civilsamhället. 

● Att ytterligare lekplatser byggs och nuvarande uppdateras. Gärna 
lekplatser i centrum för att göra centrum mer attraktiv. 

 

Vännäs landsbygd 
-hela kommunen ska leva 
 

KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att den kommunala finansieringen av enskilda vägar ska öka. 
• Att stöd till samlingslokaler på landsbygden ska säkerställas. 
• Att stöd till folkbildningens utveckling på landsbygden ska ges. 
• Att det kommunala vetot värnas vid ansökan om etablering av 

vindkraftsparker. 
• Att det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten stärks. 
• Att kommunen inrättar en särskild pott att söka medel för civilsamhället 

på landsbygden.  
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Kultur och fritid 
KRISTDEMOKRATERNA VILL:  

● Att kulturen ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. 

● Att civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, 
kyrkor, samfund och andra organisationer, ska ha en betydande roll i att 
bedriva kultur- och fritidsverksamhet. 

● Att det ska vara mer av grundstöd och mindre av detaljstyrning vid 
bidragsgivning. 

● Att organisationer som inte står upp för demokrati och mänskliga 
rättigheter ska ej kunna erhålla kommunalt stöd. 

● Att kommunen ska sammanställa information och aktivt informera om de 
möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.  

● Att personer med funktionsnedsättning ska ha en självklar tillgång till 
kultur- och fritidsutbud.  

● Att musikskolan/kulturskolan ska vara en prioriterad del i kommunens 
barn- och ungdomsverksamhet med ambitionen att fler barn och unga ska 
nås av verksamheten. 

● Att kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara 
tillgängliga för föreningslivet och den sk ”nolltaxan” fortsatt ska gälla.  

● Att föreningar även ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är 
möjligt.  

● Att platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen är viktiga och 
ska säkerställas i all fysisk planering. 

● Att kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med 
kulturinstitutioner och civilsamhälle.  

● Att kommunen och regionen ska i samverkan slå vakt om att bevara och 
tillgängliggöra det lokala och regionala kulturarvet. 

Jämställdhet 

KRISTDEMOKRATERNA VILL: 
• Att personal inom hemtjänsten får utbildning om hur man ska upptäcka och agera 

om man upptäcker brott i nära relationer  

• Att verksamheter inom Vännäs kommun medvetandegörs om vad en sned 

könsfördelning inom personalen kan innebära för den målgrupp de vänder sig till.  

Bostäder och byggande  
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KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att Vännäs fastigheter kontinuerligt ser över sin fastighetsportfölj i syfte att dels 

kunna öka nyproduktionen av bostäder och dels klara av att hålla en hög 

underhållstakt i sitt fastighetsbestånd 

• Att Vännäs fastigheter ges möjligheten att kunna ombilda hyresrätter till 

bostadsrätter i syfte att skapa ökad mångfald av olika upplåtelseformer. 

• Att kommunen tar fram en strategi för de kommande 10 åren avseende 

planläggning av tomtmark för villabebyggelse och flerfamiljshus i syfte att stärka 

Vännäs tillväxt. 

• Att Vännäs kommun ska upplåta mark för ytterligare koloniträdgårdar 

tillsammans med civilsamhället. 

• Att Vännäs kommun enbart har datumparkering under vinterhalvåret t ex 1/10 till 

31 mars och inte under sommarmånaderna.  

 

Ekonomi 
KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att vi 2024 sänker kommunalskatten med ytterligare 25 öre. 

• Att kommunens investeringar över tid klaras med egna medel (inga nya lån). 

• Att kommunen fokuserar sin energi och kraft på kärnverksamheten 

• Att vid budgetfördelning fortsatt ska gälla standardkostnaden + 7 % som alla partier 

stod bakom.  

 

Klimat/miljö 
KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att ‘’ko på rot’’ eller liknande införs i Vännäs kommun 
• Att Vännäs kommun ökar inköpen av lokalproducerad mat  
• Utöka samarbetet med den gröna näringen via t ex LRF 
• Effektivisera tillståndsprövningarna inom den gröna näringen 

Civilsamhället 
KRISTDEMOKRATERNA VILL: 

• Att bidragsreglementet uppdateras  
• Att mer medel tillställs möjliga att söka för civilsamhället 
• Att särskild hänsyn tas till att utveckla civilsamhället på landsbygden.  
• Att en matcharena byggs på fritidsområdet i Vännäs.  
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• Att möjligheten bygga ett badhus utreds och om drift kan ske i samarbete med 
civilsamhället.  


