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Laholm

VALMAIFEST FÖR KD LAHOLM 2022!
För oss kristdemokrater är människorna och landsbygden i fokus i vår valplan. Vi står fast vid att
barnomsorg och förskola behöver genomgå förändringar. Kommunen måste bli bättre på att lämna ut
information till familjerna om vilken pedagogisk omsorg som finns att erbjuda, både i privat-och kommunal
regi. För barn som är tre år eller yngre och som behöver förskoleplats, ska barngrupperna inte vara större
än tolv barn. Detta för att barn och personal ska få en lugnare miljö. Elever ska kunna träffa skolsköterskan
samma dag. Vi är redo att införa en elevhälsogaranti.

Inom äldreomsorgen vill vi införa samtalsstöd, där utbildad personal ska vara tillgänglig om oron tränger sig
på. Vi vill också att fler personal anställs, så att vi kan behålla kontinuiteten och för att personalen ska ha
möjlighet till återhämtning. Vi vill ha fler trygghetsboende, som ger fler mötesplatser för äldre. Den
långsiktiga planeringen av flera SÄBO boende måste fortgå. Vi vill att det ska byggas ett nytt boende
anpassat för personer med demenssjukdom.
Vi vill att kommunen fortsätter utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer och
hedersvåld. För människor som utsätts för våld i nära relationer, vill vi att det ska finnas jourhjälp, som kan
stötta och hjälpa. Detta kan med fördel ske i samverkan med civilsamhället, ett brottsofferstöd skilt från
socialtjänsten.

Utan personal så fungerar inte vården. Vi vill att de anställda inom vården skall få ett mycket bättre
arbetsklimat. Med drägliga arbetstider, ledighet för återhämtning samt en lön som motsvarar deras insatts
så kan vi rädda kvar många inom vården. Detta kommer visserligen att kosta kommunen mycket men vi
Kristdemokrater anser att vi måste göra något drastiskt, även om det innebär att vi måste höja skattesatsen.

Vi vill också utveckla Laholm till en ännu mer attraktiv kommun genom en upprustning av stadsparkens
lekplats. Vi vill utveckla stadsparkens lekplats till en tema-lekplats anpassad för alla åldrar, dit hela familjen
vill åka. Vi vill också att det ska finnas utegym intill Laholms kommuns lekplatser, där det finns möjlighet till
rörelseglädje oavsett generation. När nya bostadsområden planläggs vill vi att kommunen tittar extra på
aktivitetsytor. Våra stränder ska också vara tillgänglighetsanpassade för alla. Vi vill att det ska finnas
strandmattor så att det gör det möjligt att köra rullstol ner till havsstranden.
För en kommun så är hälsofrämjandet viktigt. Tillgänglighet för fysisk aktivitet skall vara i närheten av
invånarna i kommunen. I en landsbygds kommun som Laholm är så är detta en utmaning. Vi vill att man
satsar på att bygga ut idrottshallarna samt planerar långsiktigt då nya bostadsområde planläggs. Vi har en
underbar natur som är gjord för att vandra i och vi har många fina vandringsleder. Vi vill att kommunen
arbetar vidare med hur vi kan göra dessa vandringsleder bättre och mer aktraktiva.
Goda kommunikationer är viktiga för Laholms kommun. Därför är spårbunden trafik på Markarydsbanan
högprioriterad och bör startas upp så fort som möjligt
I en levande landsbygd behövs det bra vägar, både för bil och cykel, vägar som är fria från pott-hål.
Belysning på cykelvägar, som ska skapa trygghet i vår kommun. Den småskaliga vattenkraften ska
uppmuntras och värnas om för att säkerhetsställa vår elproduktion.
I vår kommun är vi stolta över att ha ett rikt näringsliv, som också är mycket beroende av kommunen.
Därför vill vi se att det blir en ännu mer lösninginriktad serviceorganisation inom kommunen.
Handläggningstider för bygglov och tillståndsansökningar tar på för lång tid. Därför vill vi införa en servicegaranti med tydliga besked om vad det kan bli för konsekvenser för kommunen om garantin inte uppfylls.
Kommunens ekonomi måste säkerställas genom en långsiktig ekonomisk planering. Vårt förslag är att
fastigheter som kommunen inte behöver skall avyttras på ett finansiellt ansvarsfullt sätt. Renovering av
kommunens lokaler för kärnverksamheter respektive nybyggnation ska prioriteras.

Jörgen Nilsson, Gruppledare

BARNOMSORG OCH FÖRSKOLA
” Förskoleverksamheten ska vara flexibelt till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska
kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet”
Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och
lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men
har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför ett livslångt lärande. Barns och familjers
behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har också en särskild
uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.
Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt
inte minst för de yngsta barnen som har svårare att anknyta till många olika personer. Vi ser också en
tendens att förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket inskränker mångfalden och begränsar
familjernas möjlighet att välja.
Vi har även ett ansvar för att våra kommande familjer skall kunna få ta del av barnomsorg i deras närområde.
Därför så vill vi få till en planering på förskolor redan från starten till nya bostadsområden.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER 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.
kommunen ska vara skyldig att erbjuda och informera om pedagogisk omsorg (familjedaghem) i
egen regi eller alternativ drift.
syskonförtur i val till förskola och skola bör gälla, inte minst för att underlätta familjens vardagsliv.
När nya bostadsområden planeras ska förskolor finnas med från start.

ÄLDREOMSORG
”Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig
och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna
samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård,
olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.”
Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet,
värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att
möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Om man flyttar till ett boende för äldre,
exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende, ska man få behålla sina vanor. Närhet och gemenskap är
grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning
måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis
anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.
Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den
omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och
ångest.
Utan personal så fungerar inte vården. Vi vill att de anställda inom vården skall få ett mycket bättre
arbetsklimat. Med drägliga arbetstider, ledighet för återhämtning samt en lön som motsvarar deras insatts
så kan vi rädda kvar många inom vården. Detta kommer visserligen att kosta kommunen mycket men vi
Kristdemokrater anser att vi måste göra något drastiskt, även om det innebär att vi måste höja skattesatsen.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•

vårdservicteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-vårdnära uppgifter, utan att
kontinuiteten påverkas.

•

det behöver byggas fler platser i anpassade boenden såsom trygghetsboenden.

•

det ska finnas utbildad personal i äldreomsorgen för samtalsstöd till de boende.

•

Vi vill att det ska byggas ett nytt boende anpassat för personer med demenssjukdom.

•

kommunens anställda i vården och omsorgen måste få ett bättre arbetsklimat. Även lönen måste
ses över. Vi vill att fler söker för att arbeta inom vården.

KULTUR OCH FRITID
”Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse eftersom engagemang i föreningar, frivilligorganisationer och
samfund innebär demokratisk fostran och normöverföring. Det främjar också det personliga ansvarstagandet.
Dessutom är det civila samhället en mötesplats där sociala kontakter skapas och utvecklas både inom och
mellan generationer.”
Invånarna i Laholms kommun ska inte bara vilja bo här, de ska också vilja leva här. Detta förutsätter att
människans andliga, själsliga och fysiska behov ges utrymme. Det är inte kommunens sak att fastställa hur
dessa behovs ska uttryckas och mättas, men det är en politisk uppgift att skapa förutsättningarna. Oftast
kan detta ske genom förenings- och församlingslivet, det som vi kallar för civilsamhället. Här uppstår
mellanmänskliga relationer som ger oss grundförutsättningar för demokrati och medmänsklighet.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•
•
•
•
•

kommunen ska försätta sitt arbeta med att utveckla vandringslederna i vår vackra natur.
vid planering av nya bostadsområde så skall närheten till fysisk aktivitet främjas.
kommunen måste tänka långsiktigt vad gällande idrottshallar och deras renoveringsbehov
samt nyproduktion.
en långsiktig plan för hur kommunens folkhälsocenter skall utformas och vad som bör
priorernas vad gällande renovering eller nybyggnation.
folkbildningen är viktig och vill därför se ett allmänt bibliotek i kustområdet.

SKOLA
"Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling
och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla
samhällsmedborgare. Under förutsättning att skolorna har denna utgångspunkt, följer läroplanen och lever
upp till kvalitetskrav, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen."
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. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin
kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken
blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre.
I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn, och möjlighet att utvecklas i sin roll som
lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning och i samspel med övriga professioner i teamet kring
eleven. I vår vision för skolan står kunskap och bildning i fokus. Kunskaper som sedan bildar grund för
djupare analyser och reflektioner. Bildning som ger förståelse för samhället vi lever i och historien vi
kommer ur.
För att minska ohälsan så måste vi ta nya tag. Vi vill se ett elevhälsoteam på varje skola, varje skoldag. En elev
som är orolig eller utsätts för obehagligheter måste få komma till någon som lyssnar till dem, inte bara deras
mentorer. Vi behöver även ha en sorts överenskommelse, ett ansvarskontrakt, som ger alla inblandade klara
och tydliga riktlinjer för vad de olika parterna förväntas uppfylla

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•
•
•
•
•
•

det ska finnas läromedel och digitala verktyg som stöttar alla elevers lärande.
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.
en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med
elevhälsan samma skoldag.
lovskola ska erbjudas för barn som har svårt att klara kunskapskraven, även för barn som inte når
målen i svenska som andraspråk.
Grundskolan ska upprätta en överenskommelse mellan elev, föräldrar och personal med syfte att
stödja eleven att nå sina uppsatta mål
den som medvetet förstör skolmiljön, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa
skadan.

TRYGGHET OCH SÄKERHET
”Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas
ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället
måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott
och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.”
För att en kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever den som trygg. Att bygga ett
samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att
skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning till att bekämpa organiserad brottslighet
och allt däremellan. I grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit - tillit till varandra
och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I
föreningsengagemang fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.
På landsbygden så känner de boende numera otrygga. En samordnare som kan knyta ihop alla de olika
aktörerna för att skapa en tryggare tillvaro ute i kommunen skulle kunna hjälpa till att minska oron. Vi måste
få polisen att satsa mer resurser för de som bedriver lantbruk, skogsbruk och åkerinäring, eftersom dessa är
de som drabbas mest

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•
•
•
•
•

kommunen ska erbjuda professionellt brottsofferstöd skilt från socialtjänsten.
kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera trygghet och trivsel i offentlig miljö. Vi
ska ha nolltolerans mot nedskräpning och klotter.
arbeta för fler trygghetskameror för att dels förebygga kriminalitet, dels för att lättare säkra bevis
när något hänt.
landsbygden måste prioriteras och att samarbete med polisen stärks. Detta genom en samordnare
som hjälper de boende, intresseorganisation (LRF) och polisen att hitta lösningar för att minska
brotten och öka säkerheten i hela kommunen.
att tjänsten som ANTD-S samordnare snarast kommer att tillsättas.

JOBB OCH NÄRINGSLIV
”Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället och en god
välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt
småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut.”
Möjligheterna för politiker att skapa jobb är högst begränsade, däremot kan vi bidra till att det blir lättare att
driva företag. En kommun måste även vara mer serviceinriktad och vilja tillgodose näringslivet och
kommuninvånarna. Långa handläggningstider kan faktiskt skrämma bort ny etableringar och bostads
byggande.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•
•
•

Vi vill utveckla kommunen till att bli en än mer lösninginriktad serviceorganisation.
Vi vill ta fram en policy mot osund konkurrens, från kommunen gentemot näringslivet.
Vi vill införa en servicegaranti - med tydliga besked om vad det blir för konsekvenser för
kommunen om garantin inte uppfylls. Servicegarantin kan exempelvis omfatta handläggningstider
för bygglov och tillståndsansökningar.

SÅ BYGGER VI EN ATTRAKTIV KOMMUN
”Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra
miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina
närmiljöer.”
För att kunna hålla farten uppe i Landsbygden så måste underhållet på vårt vägnät ses över. Det skall inte
behöva vara så dålig standard på vägarna att de är trafikfarliga.
Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. Ett levande centrum
med promenadstråk mot Lagan ser vi som ett alternativ till tung trafik på vägen utmed Lagan. Men för att
detta ska uppfyllas så behövs ett större omtag tas på huruvida en ny bro över Lagan som är ADR klassad
planeras.
Vill vi utveckla Laholm till en ännu mer attraktiv kommun genom en upprustning av stadsparkens lekplats.
Vi vill utveckla stadsparkens lekplats till en tema-lekplats anpassad för alla åldrar, dit hela familjen vill åka. Vi
vill också att det ska finnas utegym intill Laholms kommuns lekplatser, där det finns möjlighet till
rörelseglädje oavsett generation. När nya bostadsområden planläggs vill vi att kommunen tittar extra på
aktivitetsytor. Våra stränder ska också vara tillgänglighetsanpassade för alla. Vi vill att det ska finnas
strandmattor så att det gör det möjligt att köra rullstol ner till havsstranden.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laholm ska ha säkra vägar utan pott-hål i hela kommunen. Gång- och cykelvägar ska ha bra
beläggning och belysning och vara fria från sly så att de känns trygga och uppmuntrar till hållbara
resor.
kommunen ska ha en bra planering av bostäder för personer med funktionsvariation.
när personer inom LSS erbjuds boende ska stor vikt läggas vid personliga önskemål.
Stadsparkens lekplats ska utvecklas till en tema-lekplats anpassad för alla åldrar, dit hela familjen
vill åka. Här vill vi även ha en “Hitta Vilse” bana.
Vi vill ta fram en lekplatsplan tillsammans med barnen så att lekplatser planeras och byggs i alla
kommundelar för att uppmuntra till rörelseglädje över generationsgränserna. Dessa ska ha ett bra
underhåll och god tillgänglighet så att alla barn kan vara med och leka!
Vi vill ha utegym i närheten till lekplatser.
Våra stränder ska var tillgängliga för alla. Vi vill ha strandmattor så att man kan köra fram till
vattenbrynet med rullstol.
Vi vill ha en ny bro över Lagan som kopplas till Sofieroleden och väg 15.

KOMMUNES EKONOMI
”Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig
frihet i balans. Dessutom krävs en långsiktighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.”
Politik måste vara något mer än att räkna pengar och ha ett kameralt tänkande. För att kunna skapa ett gott
samhälle måste det finnas en ekonomi som ger de politiska visionerna muskler. Det är ett välfungerande
näringsliv och fler personer i arbete som genererar de skatteintäkter som gör det möjligt med en god välfärd
för alla. Kommunen/regionen har över tid fått ett allt större åtagande med allt högre förväntningar ifrån
invånarna. Det ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer,
resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständiga prioriteringar, effektivisering och
förnyelse av verksamheterna. Det handlar om att dels göra saker rätt, dels om att göra rätt saker.
Varje människa är en resurs som har en mun men två händer. Det är nödvändigt att fler människor i
arbetsför ålder lyckas komma i egen försörjning. Effekterna av en bristande integration är inte bara ett
misslyckande på individnivå utan något som hotar vårt samhälles sammanhållning och det offentligas
finansiering.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•
•
•
•
•
•

investeringar i fastigheter ska ske på ett finansiellt ansvarsfullt sätt och renovering respektive
nybyggnation av kärnverksamhetens lokaler ska prioriteras. För att finansiera detta ska delar av
fastighetsbeståndet avyttras. Riv-sälj-hyr ut!
Kommunens upphandlingar ska bli bättre och följas upp så att vi får det vi beställt till den kvalitet vi
betalar för.
Kommunen ska planera för mer verksamhetsmark och säkerställa energiförsörjningen som behövs
för näringslivet.
Småskaliga vattenkraftverk ska uppmuntras och värnas.
Vattentillgången ska säkras.
Bygglovsprocessen ska gå snabbare

SOCIALA INSATSER
”Medmänsklighet och kärlek är grundläggande värden som inspirerar till solidaritet. Solidaritetsprincipen
motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet de utsatta. Den sociala omsorgen ska
utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper, främst familjen. Socialpolitiken ska stödja när det
brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper.”
Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget
eller andras bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak eller spel om pengar (ANDTS). För
Kristdemokraterna är det därför viktigt att stå upp för en solidarisk och restriktiv drogpolitik. Detta ska
kombineras med en god missbruks- och beroendevård.
Många personer som lever med missbruksproblematik eller beroendesjukdom känner stor skuld och skam.
För att inte stigmatisera någon är det därför viktigt att konstatera att beroende är en sjukdom – inte
resultatet av ett bristande karaktärsdrag.

KRISTDEMOKRATERNA I LAHOLM ANSER ATT:
•

•
•
•
•

Alla som arbetar nära barn i behov av hjälp ska samverka utifrån barnets bästa så att familjen får
stöd i tid.
kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer
liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
det ska finnas tillgång till jourhjälp som stöttar personer som utsätts för våld i nära relationer, detta
kan med fördel ske i samverkan med civilsamhället.
"bostad först"-modellen ska införas i kommunens arbete mot hemlöshet. Likaså ska en "Tak över
huvudet-garanti" införas.
Laholmshem ska tillhandahålla tillräckligt många bostadssociala kontrakt.

