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Vi är familjens röst i Huddinge
När Kristdemokraterna år 1991 för första gången valdes in i kommunfullmäktige i Huddinge var vi
nybörjare på det lokala planet men vi var samtidigt ett parti som stod på en jättes axlar.
Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, som växte sig stark i
Europa efter andra världskriget som motreaktion mot nazismen. Vi är stolta över vår historia som
vilar på två ben; den europeiska antinazismen och den svenska folkrörelsen. Partinamnet berättar
vad vi står för; en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter
människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitära samhällssystem. En
vanlig missuppfattning är att man måste vara religiös för att vara med i vårt parti. Det stämmer
inte. Alla som delar våra idéer är välkomna.
Här i Huddinge kom vi, precis som på riksplanet, med i det borgerliga styret efter valet 1991 och har
nu haft förmånen att ingå i den politiska ledningen i snart 16 år i följd. Som kristdemokrater ser vi
med glädje på hur familjens roll tar mer plats i debatten och familjerna får alltmer stöd, hur
valfriheten ökar för både unga och äldre huddingebor samtidigt som ekonomin är stadigt i balans.
Men vår ambition tar inte slut här. I höst går vi till val på att utöka äldreperspektivet, minska
barngruppernas storlek i förskolan och bygga fler småhus. Din röst ger oss möjlighet att fortsätta
arbeta för en kommun som värderar människan före systemet.
Med hopp om ditt fortsatta förtroende. Vi ses i vallokalen söndagen den 11 september!
Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd med ansvar för vård, omsorg, digitalisering och innovation

Det här är Anneli Johansson, Karl Henriksson och Gorges Barkho,
dina toppkandidater till kommunvalet i Huddinge.
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En bra start: Familj & Förskola
”Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj
utgör får familjemedlemmarna möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men
också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till
människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar." (Kristdemokraternas
principprogram, sida 91.)
"Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov.
Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter
mångfald i utbudet." (Kristdemokraternas principprogram, sida 77.)
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. Politiken ska därför stödja
familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill uppvärdera föräldraskapet.
Det är i mötet med andra människor vi formas som personer. Trygga familjer och andra nära
gemenskaper är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I familjen kan barnet få en
villkorslös, men inte kravlös, kärlek. Ingen familj är dock den andra lik. Vår utgångspunkt är därför
att familjen och andra nära gemenskaper själva så långt som möjligt ska ha makten att utforma den
egna vardagen. Det offentligas uppgift är att ge stöd i detta.
Idag ser vi emellertid hur många politiker vill styra och lägga sig i hur familjer väljer att utforma sin
vardag. Det vill vi motverka. Vi ser också hur vardagen för många familjer är svår att få att gå ihop.
Stress, tidsbrist och otillräcklighet är något som många känner igen. Politikens uppgift är att skapa
förutsättningar för att familjerna ska få möjlighet att utforma livet så att vardagen fungerar.
Men det finns också tillfällen då familjen inte är den trygga plats den borde vara. Då måste det
offentliga finnas där, inte minst för barnens skull.
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.

Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

införa ett tak om max 12 barn per småbarnsgrupp i förskolan, att minska barngruppernas
storlek i förskolan ska prioriteras framför att erbjuda barn till föräldralediga fler timmar i
förskolan.

•

införa en e-tjänst för ansökning till förskolan där föräldrar kan se kötid och köplats.
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•

öppna en ny familjecentral i Segeltorp, Kungens kurva, så att familjecentraler med öppen
förskola finns i alla delar av kommunen.

•

utveckla kommunens familjecentraler bl.a. genom nya lokaler i Flemingsberg och centrala
Huddinge.

•

att familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att även ta hand om egna och anhörigas
barn.

•

att familjedaghem ska erbjudas i alla delar av kommunen.

•

att en servicegaranti i form av ekonomisk kompensation ska utgå om förskoleplats inte
garanteras inom fyra månader.

•

öppna fler nattis, dvs. förskola på obekväm arbetstid.

•

att alla förskolor i kommunen ska vara giftfria.

•

att all pedagogisk personal i den kommunala förskolan ska ha relevant pedagogisk utbildning
och ges möjlighet till personlig kompetensutveckling.

•

utveckla samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin så att
barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.

•

införa ett föräldraskapsstöd i samarbete med regionen, som redan i tidigt skede kan ges till
familjer som behöver hjälp på grund av bråk eller konflikter mellan skolbarn och föräldrar, efter
förebild från ”Hamnen” i Gustavsberg.

•

att föräldrarådgivning ska erbjudas på samtliga skolor i kommunen.

•

att familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla huddingebor och att samtal ska erhållas inom
max fyra veckor.
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Grundskola
"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 principprogram, sida 78.)
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 sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir
äldre. 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.
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.

Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

NPF-säkra (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. ADHD, Asperger, autism, OCD, dyslexi
m.m.) alla grundskolor enligt Källbrinksskolans exempel så att det gagnar samtliga elever.

•

utveckla elevhälsogaranti så att varje elev kan komma i kontakt med elevhälsan inom 24
timmar.

•

att föräldrarådgivning ska erbjudas på samtliga skolor i kommunen.

•

utveckla samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin så att
barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.

•

öka samverkan mellan idrottsföreningar och fritidsverksamheter, för att öka elevernas fysiska
aktivitet.

•

att varje skola aktivt och utan dröjsmål ska uppmärksamma elever som har hög frånvaro och
vidta nödvändiga åtgärder så att eleven börjar delta i undervisningen igen.

•

att varje elev som missat målen i något ämne ska erbjudas lovskola i någon form.

•

att särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna
utvecklas, t.ex. genom att erbjuda gymnasiekurser även för grundskoleelever.

•

att alla elever ska erbjudas minst sex veckors prao under sin grundskoletid, som organiseras och
samordnas av skolan i nära samarbete med det lokala näringslivet.

•

att kommunens grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att
uppmuntra fler elever att starta och driva företag, t.ex. genom Ung Företagsamhet.
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•

öka lärartätheten till genomsnittet i Stockholms län.

•

att all pedagogisk personal i grundskolan och grundsärskolan ska ha relevant pedagogisk
utbildning och ges möjlighet till personlig kompetensutveckling.

•

införa mobilhotell på samtliga skolor, för att uppmuntra till mobilfria lektioner.

•

säkerställa att evidenssäkrade antimobbningsprogram används på samtliga skolor i kommunen.

•

att alla familjer aktivt ska kunna välja skola åt barnen, oavsett om man söker till en fristående
eller kommunal skola.
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Gymnasieskola
”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.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 78.)
Kristdemokraterna vill betona vikten av en skola som har höga förväntningar på både elever och
personal. En skola som möter varje elevs utmaningar med tro på elevens potential att lyckas efter
sin bästa förmåga. En sådan skola sätter mål som både elev och föräldrar kan förstå.

Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

utveckla teknikcollege och vårdcollege så att fler väljer yrkesinriktade utbildningar.

•

att kommunen ska utveckla den yrkesinriktade vuxenutbildningen så att den ger fler en snabb
och fungerande väg till jobb.

•

att kommunen ska erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå i samarbete med universitet och
högskolor och elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser.

•

att ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, vad gäller t.ex.
lärlingsutbildningar, prao och feriepraktik.

•

att kommunens grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att
uppmuntra fler elever att starta och driva företag, t.ex. genom Ung Företagsamhet.

•

samarbeta med det lokala civilsamhället för att uppmuntra till ideellt engagemang.

•

att kommunen systematiskt ska arbeta för att stödja barn med neuropsykiatriska
funktionsvariationer, från förskola till gymnasieskola, för att kraftigt öka andelen som går ut
gymnasiet med fullständiga betyg.

•

att varje skola aktivt och utan dröjsmål ska uppmärksamma elever som har hög frånvaro och
vidta nödvändiga åtgärder så att eleven börjar delta i undervisningen igen.

•

utveckla elevhälsogaranti så att varje elev kan komma i kontakt med elevhälsan inom 24
timmar.

•

att all pedagogisk personal i gymnasieskolan ska ha relevant pedagogisk utbildning och ges
möjlighet till personlig kompetensutveckling.

•

att ansvaret för gymnasieskolorna i Stockholms län ska föras över till regionen.
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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.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 59.)
Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva
ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och
ha tillgång till god vård och omsorg.
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.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

att Huddinge ska bli en äldrevänlig kommun och ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för
äldrevänliga städer och kommuner.

•

att alla över 85 år ska garanteras plats i någon form av anpassat boende t.ex. seniorboende eller
trygghetsboende, när personen själv bedömer att behovet finns.

•

bygga minst 500 nya anpassade bostäder för äldre inklusive seniorboenden, trygghetsboenden
och vård- och omsorgsboenden fram till år 2030.

•

införa fritidskort för äldre i samarbete med lokala företag och föreningar.

•

öka samarbetet mellan äldreomsorg och förskola/skola för att minska den ofrivilliga
ensamheten.

•

utveckla samarbetet med civilsamhället för att minska det digitala utanförskapet, gärna via t.ex.
SeniorNet Huddinge.

•

skapa en demensvänlig kommun genom att utbilda olika samhällsaktörer om demenssjukdomar
och bemötande av personer med demenssjukdom t.ex. butikspersonal, polis, ordningsvakter,
bibliotekarier, brandmän osv.

•

skapa stödfunktioner för personer med demenssjukdom och deras närstående för att hjälpa
dem att hantera vardagen.

•

skapa mötesplatser för personer i tidiga skeden av demenssjukdom som har behov av att möta
andra i samma situation.

•

införa riktat stöd och aktiviteter till äldre med olika diagnoser t.ex. demenssjukdomar.
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•

öka andelen fastanställd vård- och omsorgspersonal.

•

utveckla vårdserviceteam för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter.

•

inrätta en medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) för att utveckla och säkra kvaliteten i
kommunens rehabiliteringsarbete.

•

att det ska finnas en medicinskt ansvarig läkare (MAL) eller likvärdig medicinsk kompetens inom
kommunens äldreomsorg.

•

att all personal inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning och ges möjlighet till personlig
kompetensutveckling.

•

att all personal som jobbar vårdnära ska kunna kommunicera på god svenska i både tal och
skrift.

•

att kommunen ska öppna upp för innovationer och ny teknologi som ökar trygghet, aktivitet
och delaktighet samt stärker integritet och självbestämmande för de äldre t.ex. genom mobila
trygghetslarm, toaletter och duschar som gör att den äldre klarar sig själv samt sängar som
hjälper den äldre att själv kunna lägga sig eller stiga upp.

•

att kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta samt innehålla tydliga besked
om vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.

•

bevara rätten att välja utförare inom kommunens äldreomsorg.

•

kommunalisera hemsjukvården inklusive hemrehabilitering och hjälpmedelshantering.

•

erbjuda förebyggande hembesök för alla 75-åringar och 85-åringar för att bl.a. motverka
fallolyckor, gärna i samband med regionen.

•

samverka med regionen för att inrätta mobila team med läkare, sjuksköterskor och
paramedicinsk kompetens för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad till
multisjuka och de mest sjuka äldre.

•

skapa ett gemensamt valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden i hela Stockholms län.

10

Socialt ansvarstagande
”Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot mot viktiga värden
som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras i en människosyn som både tillmäter
människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika
begåvning, intressen och förutsättningar.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 68.)
”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.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 95-96.)
Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av
funktionsvariation men även personer som på olika sätt hamnat i ett utanförskap eller en social
utsatthet.
Den egna familjen är alltid nödvändig, men ofta inte tillräcklig, för att klara av alla utmaningar.
Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person.
Det personliga ansvaret ska alltid vara en utgångspunkt.
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 Huddinge vill:
•

att "Bostad först"-modellen ska vara ett alternativ i kommunens arbete mot hemlöshet.

•

att fler jourlägenheter ska tillskapas i kommunen för att tillgodose akuta sociala behov, t.ex. för
kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

•

att kommunen i sin bostadsplanering ska säkerställa tillgången på bostäder med rimlig
hyresnivå för personer med olika funktionsvariationer.

•

att kommunen systematiskt ska arbeta för att stödja barn med neuropsykiatriska
funktionsvariationer, från förskola till gymnasieskola, för att kraftigt öka andelen som går ut
gymnasiet med fullständiga betyg.

•

att praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig
verksamhet, utifrån personens förmåga och förutsättningar samt att daglig verksamhet ska
arbeta för att fler går från verksamheten till ordinarie arbete.

•

starta fler dagliga verksamheter inom LSS som stödjer återbruk, återvinning och cirkulär
ekonomi.

•

att samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska
utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp så tidigt som möjligt.

•

utveckla det aktiva arbetet för att motverka risk och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel
och nätanvändande med särskilt fokus på barn och unga.
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•

utveckla samverkan med näringsliv och statliga myndigheter för att minska antalet personer
med ekonomiskt försörjningsstöd, t.ex. genom en utveckling av ”100 Huddingejobb”.

•

att försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, t.ex. jobb eller studier.
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Trygghet och personlig 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.”
(Kristdemokraternas principprogram, sida 37.)
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 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.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

att kommunen ska inrätta ett särskilt insatsteam med uppgift att söka upp och hjälpa föräldrar
som behöver stöd för att hantera barn i risk att dras in i kriminell verksamhet.

•

att arbetet med sociala insatsgrupper som i samarbete mellan socialtjänst, polis,
fritidsverksamhet och skola ska hjälpa ungdomar att sluta begå brott.

•

utveckla kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar.

•

utveckla avhopparjour dit personer som vill lämna gängkriminaliteten kan vända sig, i
samarbete med andra kommuner och civilsamhället för att möta behoven.

•

att årliga trygghetsplaner tas fram för centrum- och stationsnära miljöer för att säkra att
miljöerna upplevs som trygga.

•

att trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att
skapa miljöer som upplevs otrygga.

•

införa föreningsdriven nattvandring där föreningarna får ett ekonomiskt bidrag för varje pass
som de går ut och nattvandrar.

•

anlita fler ordningsvakter och trygghetsvärdar på kvälls- och nattetid.

•

sätta upp fler trygghetskameror i kommunens offentliga miljöer.

•

att åtgärdstiderna för skadegörelse och belysning ska förkortas och prioriteras.

•

att klotter ska avlägsnas inom 24 timmar från att felanmälan registrerats, för att minska
upplevelsen av otrygghet.

•

att samarbetet mellan skola och polis bör utvecklas på sikt med en specifik polis knuten till varje
skola som på det sättet blir känd för eleverna.

•

att personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken
på och agera vid radikalisering, hedersbrott och våld i nära relationer.

•

att fritidsgårdar ska erbjuda aktiviteter riktade till unga kvinnor respektive unga män för att öka
deras trygghet.
13

Jämställdhet
”Grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors lika absoluta och okränkbara
värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla
potential. Jämställdhet är att människor, oavsett kön, har makt att forma sitt liv utifrån sina egna
önskemål.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 83.)
Genom historien har män och kvinnor behövt strida för rätten att bli betraktade som tillfullo sina
egna. Mot livegenskap och mot omyndigförklaranden. Kvinnor har också behövt strida för att de
villkor och behov de möter så som kvinnor blir tillgodosedda och högre värderade av samhället.
Att kvinnor har samma rätt som män att både bli betraktade fullt ut som egna personer och rätten
att få de behov de har utifrån sina unika förutsättningar tillgodosedda är grunden för vad vi
kristdemokrater menar med jämställdhet. Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv
utifrån sina egna önskemål. Vi vill betona förutsättningarna snarare än att styra utfallet, vilket
innebär en acceptans för att alla inte väljer lika.
Bland våra politiska motståndare är det dock populärare att verka för utopiska projekt med
framtida mål om matematisk jämställdhet eller upplösning av könen. Kristdemokraterna vill i stället
möjliggöra mer frihet för kvinnor här och nu. Vi är en röst för verklighetens kvinnor.
De perspektiv vi lyfter handlar om vardagsmakt och delaktighet. Vårt fokus är att lösa de problem
som verklighetens kvinnor brottas med dagligen. Det handlar om kvinnors rättmätiga krav på att
fullt ut vara en del av samhällsbygget och på att kunna lita på Sverige.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

införa en nollvision mot våld i nära relationer.

•

stödja öppnandet av ett föreningsdrivet tehus för kvinnor, dvs. en interkulturell mötesplats där
många kommer från starka patriarkala familjeförhållanden.

•

att fler jourlägenheter ska tillskapas i kommunen för att tillgodose akuta sociala behov, t.ex. för
kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

•

fortsätta utveckla samarbetet med den lokala kvinnojouren.

•

att personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken
på och agera vid radikalisering, hedersbrott och våld i nära relationer.

•

att fritidsgårdar ska erbjuda aktiviteter riktade till unga kvinnor respektive unga män för att öka
deras trygghet.

•

utöka kommunens stödgrupper för barn med verksamhet speciellt riktad mot unga tjejer.

•

öka utbudet av sport och fritidsaktiviteter specifikt riktade till unga tjejer.

•

bevara valfriheten inom de kommunala tjänsterna, så att huddingeborna har frihet att själva
välja hur de vill kombinera karriär och familjeliv.
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Integration och samhällsgemenskap
”Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den
västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition.
Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att
många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar
varandra.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 105.)
Denna värdegrund skapar förutsättningar för att nyanlända blir en del av sitt nya land. Segregation
är ett hot mot samhällsgemenskapen. Det betyder att en misslyckad integration är ett misslyckande
för hela samhället. Samhällsgemenskapen minskar risken för att parallellsamhällen uppstår.
En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar för sig själv
och för hela samhället. Delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för en god
samhällsgemenskap.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

att kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska
kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska
samhället.

•

att SFI-undervisning och samhällsorientering ska erbjudas asylsökande och nyanlända samt i
möjligaste mån kombineras med praktik, arbete eller utbildning.

•

att SFI-undervisning och samhällsorientering ska erbjudas asylsökande och nyanlända även
under föräldraledighet.

•

att lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska eller svenska som andraspråk.

•

att samhällsorienteringen ska utökas med mer undervisning om värderingar som ligger till grund
för det svenska samhället t.ex. jämställdhet, demokrati samt sociala och etiska koder.

•

att kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med
nyanlända i sina verksamheter.

•

att det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som
vill starta eget.

•

att genomgången SFI-undervisning och samhällsorientering ska vara en förutsättning för att få
försörjningsstöd.

•

att försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, t.ex. jobb eller studier.
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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.” (Kristdemokraternas
principprogram, sida 29-30.)
Huddingeborna 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. Genom ett rikt förenings- och församlingsliv motverkas ensamheten i alla åldrar och
samhällsgemenskapen främjas.
Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för
framtiden. Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Kultur är en
betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling. Kulturupplevelser är viktiga för individens välfärd och
välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Tillgång till kultur bidrar till att
skapa en meningsfull fritid och livskvalité.
Barns rätt till kultur är dessutom lagstadgad enligt Barnkonventionen. Barn som läser och deltar i
kulturella verksamheter genom livet är mer benägna att engagera sig för samhället och i lägre grad
hamna i utanförskap.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

införa ett fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för
deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det föreningslivet samt kulturskolan.

•

öka utbudet av sport och fritidsaktiviteter specifikt riktade till unga tjejer.

•

att nolltaxa även i fortsättningen ska tillämpas för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet
samt verksamhet för personer med funktionsvariationer.

•

införa fritidskort för äldre i samarbete med lokala företag och föreningar.

•

bygga en ny simhall, med en 50-meters bassäng.

•

bygga en ny idrottshall med inriktning gymnastik.

•

att nya bibliotek ska byggas i Huddinge centrum, Flemingsberg och Kungens kurva.

•

att kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska byggas på ett sådant sätt att de
enkelt kan göras tillgängliga för föreningslivet.

•

ha fler offentliga toaletter.

•

utveckla en plattform eller mobilapp där information om aktiviteter och fritidsmöjligheter i
kommunen görs lättillgängligt.

•

att lika villkor ska råda mellan den kommunala kulturskolan och kulturskola i annan regi, t.ex.
studieförbund eller andra delar av civilsamhället.
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•

att stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas
självbestämmande, förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga
rättigheter.

•

att civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, kyrkor och andra organisationer
ska ha en betydande roll inom kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
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Stadsbyggnad och infrastruktur
”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.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 101.)
Hur städer och samhällen planeras spelar stor roll för hur de utvecklas och upplevs. När samhället
planeras bör vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika
människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och
offentlig service ska blandas för en levande miljö. Det är viktigt att ha en planering för hela
kommunen, inte bara tätorterna.
Att ha en bostad och en plats att kalla sitt hem hör till en av människans grundläggande behov och
rättigheter. Det är där man känner trygghet. Kristdemokraterna är beredda att ta de beslut som
krävs för att fler ska få någonstans att bo.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

prioritera byggandet av fler småhus i kommunen för att möta den stora efterfrågan på denna
typ av boende.

•

att översikts- och detaljplanerna tydligt ska ange i vilka områden den ursprungliga karaktären av
villa- och trädgårdsstad ska bevaras.

•

att kommunen ska köpa tillbaka den mark inom kommunens gränser som Stockholms stad äger
idag.

•

anställa en stadsarkitekt med ansvar att bevaka den estetiska utformningen av all ny
bebyggelse.

•

att arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när kommunen utvecklas.

•

att nya stadsdelar ska planeras för både bostäder, arbetsplatser, kommersiella aktiviteter och
rekreation, i Kungens Kurva, Flemingsberg, centrala Huddinge och Loviseberg.

•

att förskolor, skolor samt boende för äldre och för personer med funktionsvariationer ska finnas
med tidigt i planarbetet.

•

genomföra en fortsatt satsning på upprustning och nybyggnation lekplatser och bostadsnära
parker.

•

att förtätning i stationsnära lägen bör övervägas vid stadsplaneringen då det bidrar till en
levande kommun och dessutom utnyttjar befintlig infrastruktur.

•

att all stadsbyggnad och allt planarbete ska ta hänsyn till kommande klimatförändringar och
den påverkan dessa kommer att ha på dagvatten, avrinning osv.

•

att all planering ska ta särskild hänsyn till kulturbyggnader och kulturellt intressanta
bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer.

•

att Huddingevägen ska läggas i tunnel eller tråg i Flemingsberg och Stuvsta för att minska
barriäreffekter och buller.
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•

att det byggs bullerskydd längs E4:an, Huddingevägen och Nynäsvägen.

•

uppmuntra till elektrifiering av biltrafiken genom t.ex. laddinfrastruktur och
parkeringsmöjligheter.

•

bygga bort underhållsskulden i det kommunala vägnätet, för att fixa potthålen m.m.

•

att Tvärförbindelse Södertörn ska börja byggas omedelbart.

•

införa busslinjer mellan Mellansjö-Högmora och Solgård-Flemingsberg.

•

tillgänglighetsanpassa samtliga gångvägar, övergångsställen och hållplatser för kollektivtrafiken
så att Huddinge fortsätter vara en barn- och äldrevänlig kommun.

•

anlägga gång- och cykelväg längs Österleden.

•

att utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägnätet ska vara prioriterat i kommunens
infrastruktursatsningar, t.ex. genom sopsaltning av cykelvägnätet samt bättre infartsparkeringar
för cykel vid pendeltågs- och tunnelbanestationerna i kommunen.

•

värna det kommunala vetot vid ansökning om etablerandet av vindkraftparker.

•

att kommunens service till fastighetsägare ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier
för markanvisningar, planbesked, besked i tillståndsärenden etc. med tydliga besked om vilka
effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.
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Miljö och klimat
”Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande
generationer. Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella
värdena; miljö och naturresurser. Vi ska agera på ett sådant sätt att vi med stolthet kan överlämna
frukterna av vårt arbete.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 137-138.)
Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär
det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar.
Kommunen har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett samhälle där skadlig miljöpåverkan
minimeras, energin är fossilfri, trafiksystemen hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser
tas tillvara i ett kretslopp.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

värna om kommunens naturreservat som orörd natur, t.ex. ska ”brandvägen” genom
Gömmarens naturreservat inte öppnas upp för trafik.

•

ge företag med recycling-inriktning möjlighet att etablera sig i Gladö industriområde.

•

göra sjön Trehörningen badbar igen.

•

anlägga gång- och cykelväg längs Österleden.

•

prioritera utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet inom kommunens
infrastruktursatsningar.

•

att kommunen ska planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till
grönområden, gång- och cykelvägar.

•

införa busslinjer mellan Mellansjö-Högmora och Solgård-Flemingsberg.

•

uppmuntra till elektrifiering av biltrafiken genom t.ex. laddinfrastruktur och
parkeringsmöjligheter.

•

värna det kommunala vetot vid ansökning om etablerandet av vindkraftparker.

•

starta fler dagliga verksamheter inom LSS som stödjer återbruk, återvinning och cirkulär
ekonomi.

•

att återbruk, återvinning och cirkulär ekonomi ska vara viktiga perspektiv vid kommunens inköp
och upphandlingar.

•

uppdatera kommunens handlingsplan för giftfria förskolor.

•

att all stadsbyggnad och allt planarbetet ska ta hänsyn till kommande klimatförändringar och
den påverkan dessa kommer att ha på dagvatten, avrinning osv.
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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.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 126.)
Den politiska ledningen har ett övergripande ansvar att förbättra attityderna till företagande och
skapa en förståelse för företagens situation och behov. En kommun med välmående och
framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera
välfärden.
Vi är även beroende av ett välfungerande och flexibelt utbildningssystem där människor i olika faser
av livet kan utveckla sin kompetens.
Alla ska ha rätt att jobba hundra procent av sin förmåga. Fler måste ha ett jobb att gå till.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

verka för att nya inkubatorer och coworking-kontor etableras i kommunen.

•

att kontor ska prioriteras i kommunens markplanering i centrala och kollektivtrafiknära lägen
där det finns potential till många nya arbetsplatser, framför området runt Flemingsbergs
station.

•

att kommunen arbetar aktivt och systematiskt för att möjliggöra strategiska
företagsetableringar.

•

att kommunen ska ha god planberedskap för att snabbt kunna erbjuda mark för nya
etableringar eller omlokaliseringar.

•

att kommunen ska underlätta för innovationer och nya innovativa företag genom
innovationssystem där olika aktörer från näringslivet, universitet och det offentliga samverkar.

•

ge företag med recycling-inriktning möjlighet att etablera sig i Gladö industriområde.

•

att kommunens service till fastighetsägare ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier
för markanvisningar, planbesked, besked i tillståndsärenden etc. med tydliga besked om vilka
effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.

•

att kommunens grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att
uppmuntra fler elever att starta och driva företag, exempelvis genom Ung Företagsamhet.

•

att försörjningsstöd alltid ska kombineras med aktivitetskrav, t.ex. jobb eller studier.

•

underlätta för kommunens anställda att fortsätta jobba efter 67 års ålder.
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Ekonomi och digitalisering
”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.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 115.)
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 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.
Kristdemokraterna i Huddinge vill:
•

sänka kommunalskatten till en genomsnittlig nivå i Stockholms län fram till år 2030.

•

sänka kommunalskatten minst en gång under kommande mandatperiod.

•

att alla kommunala processer som kan digitaliseras bör digitaliseras, för att ge invånarna bättre
service och tillgänglighet samt sänka kommunens kostnader.

•

dela ut kvalitets- och utvecklingspris för innovationer och kvalitetsförbättringar inom
kommunens olika verksamhetsområden.

•

fortsätta utveckla digitaliseringspotten för att driva på genomförandet av smarta
digitaliseringslöningar inom kommunala verksamheter.

•

ta vara på och implementera innovativa arbetsmetoder som leder till ökad nytta på arbetet som
utförs av kommunen för invånare, företagare eller brukare och minskar kostnaderna för
kommunen.

•

införa en e-tjänst för ansökning till förskolan där föräldrar kan se kötid och köplats.

•

att kommunen ska öppna upp för innovationer och ny teknologi som ökar trygghet, aktivitet
och delaktighet samt stärker integritet och självbestämmande för de äldre, genom t.ex. mobila
trygghetslarm, toaletter och duschar som gör att den äldre klarar sig själv samt sängar som
hjälper den äldre att själv kunna lägga sig eller stiga upp.

•

utveckla samarbetet med civilsamhället för att minska det digitala utanförskapet, genom att
t.ex. börja med hembesök via den befintliga föreningen SeniorNet Huddinge.

•

utfärda tydliga kommunala servicegarantier för kommunens tjänster med tydliga besked om
vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls.

•

att kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala,
miljömässiga och etiska krav vid upphandling.

•

att kommunen ska vara ett stöd åt föreningar och enskilda, men inte överta deras ansvar eller
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uppgifter.
•

att kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där
kärnverksamheterna alltid prioriteras.
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