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Rösta KD 2022!
För Sveriges skull:
Ska ditt postnummer
avgöra vilken vård du
får? Nej! Sjukvården
måste bli likvärdig i hela
landet. Staten måste få
ansvaret. Läs mer på kd:s
hemsida om nationell
vårdförmedling, er
vårdplatser, hemsjukvård,
stärkt vårdgaranti, fast
läkarkontakt,
patientansvarig läkare,
förbättrad LSS, bättre
förlossningsvård, stärkt
elevhälsa och mycket
mer. Köerna ska bort!

Tryggheten måste
tillbaka i Sverige. KD vill
se er poliser, starkare
rättsväsende, utökad
samverkan polis–
socialtjänst–skola,
avskaffade straffrabatter,
kameraövervakning,
anonyma vittnen,
hårdare tag mot ligor,
hedersbrott och
islamism, samt mer stöd
till brottsutsatta. Men
glöm inte världens bästa
brottsförebyggande
åtgärd: Trygga familjer.

Samhället måste också
bli bättre för våra äldre.
Läs mer på kd:s hemsida
om hur Sverige kan få en
trygg och värdig äldreomsorg: er äldreboenden, bättre villkor för
personalen, högre
medicinsk kompetens,
stärkt privatekonomi för
äldre, större valfrihet och
mer gemenskap. Våra
äldre ska vara en tillgång
i samhället.

För Oxelösunds skull:
Ungdomsgård vid Ramdalen – Elevhälsogaranti – Föräldrastöd
Ny fritidspeng – Skolpolis & rastfadder – Se barn som far illa
Renovera Sporthallen – Utegym på Jogersö – Lägre skatt med 5000 kr
Äldreboende vid Stjärnholm – Färre ansikten i hemtjänsten
Trygghetsboende från 85 år – 20 nya trygghetskameror – ”Fixa till stan”
Nej till Läget – 50% lägre båtavgift – Bygg Oxelö Sjöstad
Digitalare kommun – Bygglov inom 2 v – Skarvjakt vid boplatserna

fl

fl

fl

Ett snyggare, tryggare Okle!
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Vi har 20 förslag för ett snyggare och tryggare Oxelösund
Vår na skärgårdskommun kan bli snyggare – och även skötas snyggare!
Låt oss bygga nytt och modernisera, så vi får er invånare och företag.
Låt oss även rensa ut
alla omoderna
arbetssätt inom
kommunen, så den
blir kostnadseffektiv!
Då kan vi snabbare
göra Oxelösund
tryggare – med
säkrare miljöer, mer
gemenskap, lägre
skatt och större
valfrihet.
I denna pdf kan du läsa om våra 20 förslag, samt vårt samarbete i
Alliansen (sista sidan). Du hittar mer information på vår hemsida
oxelosund.kristdemokraterna.se

Varmt välkommen som väljare och medlem!
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Ett snyggare, tryggare Okle!

KD-förslag: Ungdomsgård vid Ramdalen
Vi vill se en föreningsdriven ungdomsgård med actionpark vid
Ramdalsskolan.
Varför?
• Ramdalen ligger bäst till för alla ungdomar i kommunen. Att
åka till Oxelöskolan eller centrum är för långt för många
• Platsen är redan etablerad för idrott, skola, skateboard,
simhall m.m. Här nns god genomströmning och vuxen
närvaro. Personalen i sporthallen och skolan kan samverka
med ungdomsgården
Oxelösunds ungdomar behöver få en ny, positiv samlingsplats!
Efterfrågan på detta är stor. Dessutom måste vi motverka
stillasittandet, som kan kopplas till både fysisk och psykisk
ohälsa.

KD-förslag: Elevhälsogaranti
Vi vill att varje elev ska kunna nå elevhälsan varje skoldag. Det
ska nnas en elevhälsogaranti som säkerställer detta.
Varför?
• Det nns en växande psykisk ohälsa i hela samhället
• Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland ickor och kvinnor
• Långa väntetider är förödande för barn och ungdomar
Dessutom anser vi att Elevhälsan ska integreras med övrig
sjukvård. Sverige måste agera på era nivåer samtidigt, och även
starta ett nationellt forskningsprogram kring kvinnors och
ickors hälsa.
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Ett snyggare, tryggare Okle!
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KD-förslag: Föräldrastöd
Vi vill att ett föräldrastödsprogram utvecklas, och erbjuds alla
blivande föräldrar och föräldrar minst två gånger under barnets
uppväxttid.
Varför?
• Barnen är vår framtid
• Trygga familjer ger ett tryggt samhälle
KD har många förslag kring familj, barnomsorg och förskola. I
grunden handlar det om exibel föräldraförsäkring (nej till
kvotering), er öppna förskolor, er familjecentraler, lägre avgift
för familjerådgivning, och ett utvecklat föräldrastödsprogram.

KD-förslag: Fritidspeng till varje elev i åk 2-9
Vi vill att kommunen ger alla barn i årskurs 2-9 ett kort laddat
med pengar som avser deltagaravgifter i föreningar eller
kulturskolan.
Varför?
• Utgår från barnens intressen, inte föreningarnas
• Motverkar att föreningar söker bidrag för sin egen ekonomi
• Motverkar psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga
Stödet ska vara upp till 2.400 kr/år beroende på hushållets
ekonomi, och avse ledarledda aktiviteter i föreningslivet eller
kulturskolan. Island införde ett liknande upplägg för sju år sedan,
med mycket gott resultat.
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Ett snyggare, tryggare Okle!

KD-förslag: Färre nya ansikten i hemtjänsten
Vi vill minska antalet personal per mottagare. Det får inte vara
er än att alla känns igen. Max 14 per 2v-period är ett bra mål.
Varför?
• Idag råder stort missnöje bland mottagare, anhöriga och
personal
• Oxelösund är sämst i Sverige med 24 olika hemtjänstare till
samma mottagare under en 14-dagarsperiod
• Det går att skapa en bättre organisation eller ge andra
vårdgivare chansen
Sverige kommer att få ännu er äldre de kommande åren, och vi
måste agera förutseende och medmänskligt. KD anser också att
all vårdnära personal i omsorgen måste kunna tala god svenska.

KD-förslag: Äldreboende vid Stjärnholm
Vi vill ge en privat utförare chansen. Det är en stiftelse utan
vinstintresse, som redan nns i Nyköpings kommun, som har
högsta betyg från både ”brukare” och anhöriga, och som har
rekordlåg personalomsättning.
Varför?
• Oxelösunds kommunala hemtjänst kostar mer än
genomsnittet i Sverige
• Ändå är tiden för brukarna mindre än genomsnittet
• Sjukfrånvaron är hög bland personalen, som också har varit
missnöjd de senaste åren
Valfrihet skapar prispress och effektivitet. Egna val och
självbestämmande ökar tryggheten. Därför ska kommunen
upplysa om att den enskilda kan göra egna val av hushållsnära
tjänster med hjälp av RUT- och ROT-avdrag.
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Ett snyggare, tryggare Okle!
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KD-förslag: Vid fyllda 85, garanterat trygghetsboende
Vi vill att alla som fyllt 85 år ska ha rätt till anpassat boende,
exempelvis trygghetsboende, utan biståndsbedömning.
Varför?
• Dagens akuta brist på äldreboendeplatser tvingar många
kommuner till hårdare biståndsbedömningar. Därför blir allt
er äldre nekade äldreboende, då de anses "för friska”.
• Men denna bedömning varierar från kommun till kommun,
vilket kan göra besluten rättsosäkra.
• Våra äldre Oxelösundsbor söker denna omsorg för att
de känner oro för sin vardag och sin hälsa. Att bara erbjudas
utökad hemtjänst i det egna hemmet blir sällan tillräckligt
för den äldre och dess anhöriga.
• Många äldre upplever isolering vilket ofta leder till ångest,
oro eller depression.
KD anser att våra äldre måste mötas med värdighet. Sverige
kommer att få ännu er äldre de kommande åren, och vi måste
agera förutseende och medmänskligt.

KD-förslag: Stoppa restaurangbygget
Vi säger Nej till att bygga en ny Restaurang Läget med
kommunala pengar.
Varför?
• Det skulle kosta 24 miljoner kr av våra skattepengar
• Dvs cirka 2 000 kr för varje invånare i Oxelösund
• Restaurangen har redan kostat miljoner i onödan
Vi vill även upplösa FÖRAB (behövs ej), slopa onödiga resor och
konferenser samt minska antalet styrelseledamöter i Oxelö
Energi + Kustbostäder.

Ett snyggare, tryggare Okle!
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KD-förslag: Renovera Sporthallen i Ramdalen
Vi vill se en modernare och mer tillgänglig sporthall, som
fungerar bättre för både skolan och föreningarna.
Varför?
• Hallen byggdes på 1960-talet, och underhållet har varit
begränsat. Därför nns det idag fuktskador, läckage
inomhus, otäta yttertak, dåliga våtrumsgolv, omodern
ventilation och omoderna värme- och elsystem
• Rörelse- och funktionshindrade har idag svårt att nyttja
lokalerna
Vi behöver motverka stillasittande, ensamhet och isolering.
Fysiskt aktiva barn och ungdomar är bra för framtiden.

KD-förslag: Lägre skatt med 5.000 kr
Vi vill pressa ner kommunalskatten i Oxelösund, till samma nivå
som Nyköping.
Varför?
• Idag är skatten 80 öre högre än i Nyköping
• För en typisk familj betyder detta ca 5.000 kr per år
• Under barnets uppväxt (20 år) blir det 100.000 kr. För vad?
• Andra kommuner sköts effektivare
En modernare kommun kostar mindre. Oxelösund skulle idag
kunna effektivisera sin egen administration och sina IT-system.
Man kan även tillåta privata initiativ och nyttig konkurrens,
införa valfrihet och låta användarna styra. Då slipper vi många
onödiga kostnader.
(Att samma parti styrt sen 1950 har nog inte stimulerat till
nytänkande, vilket gradvis har gjort det mesta gammalmodigt,
ineffektivt och dyrt…)
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Ett snyggare, tryggare Okle!
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KD-förslag: Bygglov inom 2 veckor
Vi vill se en modern kommun med smarta, digitala verktyg och
effektiva rutiner. Att of ciellt ha som mål att alltid behandla en
bygglovsansökan inom 2 veckor kan inspirera till förändring.
Varför?
• Oxelösund har idag många gammalmodiga rutiner. Dessa
slukar tid och pengar, försämrar intrycket och ger även
sämre självbild
• Kommunen kan också bli tydligare med hur den styrs
Det nns rankingssystem som mäter kommunernas effektivitet.
Låt oss följa ett sådant! Revisorer har redan anmärkt på brister i
styrningen av kommunen, och på vår hemsida ger vi många
exempel på saker som kan bli bättre.

KD-förslag: Bygg Oxelö Sjöstad
Vi vill se bostäder på hela det gamla ”Båt & Motor-området”.
Detta kan bli ett prestigeprojekt för Oxelösund, med stora
intäkter och n PR.
Varför?
• Nya bostäder ger framtidstro!
• Vi ska ha god in yttning och våra ungdomar ska vilja bo kvar
• Att generationer blandas är bra för samhällets gemenskap
Villabacken och Ramdalshöjden kan få nya, moderna bostäder
där det även nns med LSS-, äldre- och trygghetsboenden.
Sanera marken, gör i ordning visningstomter och låt
byggföretagen lämna anbud!
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Ett snyggare, tryggare Okle!
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KD-förslag: Se barn som far illa
Vi vill att all personal inom barnomsorg och förskola ska ges
fortbildning för att tidigare kunna se tecken som tyder på att
barn far illa.
Varför?
• Stress, missbruk, våld och övergrepp nns runt omkring oss
• Samhället måste agera tidigt, och veta hur man ingriper
Även större kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten
ska ingå. Dessutom vill vi att alla förtroendevalda och all
skolanknuten personal ska utbildas i hur Barnkonventionen ska
beaktas och tillämpas.

KD-förslag: Utegym på Jogersö
Vi vill se ett modernt utegym i Oxelösund. Fler platser som
uppmuntrar till spontanidrott ska identi eras och skrivas in i
detaljplaneringen.
Varför?
• Stillasittande och övervikt måste motarbetas
• Naturliga samlingsplatser kan gynna spontan gemenskap
• Färdiga modeller för utegym nns, bara att montera
KD anser också att fysiska aktiviteter och ”grön rehabilitering” på
recept bör användas som alternativ och/eller komplement till
medicinering.
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Ett snyggare, tryggare Okle!
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KD-förslag: ”Fixa till stan”
Det nns massor av enkla åtgärder som skulle göra Oxelösund
trevligare, och dessutom underlätta för folk med rullstol eller
rullator. Vi säger: xa det nu!
Varför?
• En attraktiv kommun får lättare in yttning och nya företag
• Allt som stör våra besökares 1 a intryck, sänker också vår
egen självbild
• Att ständigt skjuta upp enkla åtgärder ger intrycket av en
trött kommun som inte orkar bry sig. Klotter ska bort
direkt!
Fasa av er trottoarkanter. Snygga till ut mot Gamla Oxelösund,
bakom Thams Villa och båda husbilsparkeringarna. Sköt bättre
om kommunens fruktträd, buskar, sopkorgar, sittplatser m.m.
Fortsätt med ”Enkelt avhjälpta hinder”.

KD-förslag: 20 nya trygghetskameror
Vi vill sätta upp 20 nya trygghetskameror vid bl.a. Ramdalsskolan,
Järntorget och Oxelöskolan. Den enkät om trygghet som gjordes
2020 ska följas upp.
Varför?
• Trygghet blir allt viktigare, brottsligheten värre
• En trygg kommun får lättare in yttning och nya företag
• Brottsbekämpning måste gå före personlig integritet
En tryggare fysisk miljö kan handla om gatubelysning och
kameror, er vuxna där ungdomar samlas, och ordningsvakter
som kompletterar polisen. Vi vill också se hjärtstartare på alla
äldreboenden, samt tillgång till syrgas. Att all personal inom
äldrevården ska kunna svenska är också en trygghetsfråga.
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KD-förslag: En digitalare kommun
Vi vill att Oxelösunds kommun moderniserar sina arbetssätt.
Digitala tjänster som kan skötas via mobil, surfplatta eller bärbar
dator ska vara det självklara.
Varför?
• Moderna rutiner spar både tid och pengar åt våra
skattebetalare
• Gammalmodiga rutiner ger ett sämre intryck och sänker
självbilden
• Oxelösund ska kännas som en framtidskommun som
attraherar arbetskraft, nya invånare och företag
Digitaliseringen ska ha egen ledning och utvecklingsavdelning,
oberoende av Nyköpings kommun. Då får vi också kortare
beslutsvägar.

KD-förslag: 50% lägre båtplatsavgift + Ny Gästhamn
Vi vill att kommunen tillmötesgår Oxelösunds båtägarföreningar,
som vill slippa nansiera gästhamnen med sina båtplatsavgifter. I
stället vill vi göra en stor turismsatsning på gästhamnen.
Varför?
• Båtplatsavgifterna är idag onödigt höga, de kan halveras
• Kommunen tar överskottet till gästhamnens förluster, vilket
är olagligt
• Gästhamnen kan moderniseras och gå med vinst
Båtlivet och skärgården betyder massor för Oxelösunds
attraktionskraft. Laddstation för elbåtar, och andra
framtidssatsningar ihop med båtbranschen i vår region, kan
hjälpa oss att locka hit nya invånare, företag och investerare.

fi

Ett snyggare, tryggare Okle!

oxelosund.kristdemokraterna.se

KD-förslag: Skarvjakt vid boplatserna
Vi vill tillåta jakt på skarv vid fågelns boplatser inom hela
Oxelösund.
Varför?
• Skarvens frätande avföring förstör den normala
växtligheten
• Skarven tar stora mängder ål, som är en starkt hotad sk.
En skarvkoloni med 1000 par äter 1 ton sk per dygn!
• Vår na kuststad ska prioritera skärgårdens attraktionskraft
Sverige utrotade skarven 1909 för att den skadade sket. Den
kom dock tillbaka 1948 efter att andra länder runt Östersjön hade
fridlyst den. Idag är den ett stort problem.

KD-förslag: Skolpolis & rastfadder
Vi vill att varje skola får ”sin” polis, som barnen känner igen och
bygger upp en relation med. Varje skola ska också samarbeta
med civilsamhället för att få er vuxna i skolmiljön, t.ex. som
rastfaddrar.
Varför?
• Brottsförebyggande arbete måste börja tidigt
• Föreningar, församlingar m.m. (civilsamhället) har en viktig
roll
• Ungdomar som ser positivt på vuxna får en god start i livet
Läs mer om KD:s idéer kring skolval, stödresurser, lovskola,
elevhälsogaranti, mobbning, resursklasser, pro lklasser m.m.
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Var med och skapa en riksnyhet!
(S) har styrt Oxelösund sen 1950. Sen kommunen bildades. Om vi i
Alliansen – med din hjälp – lyckas bryta deras maktmonopol, blir det en
riksnyhet.
(S) har nu haft fria händer att utforma Oxelösund i 72 år, men ändå är inte
allting bra. Tänk bara på alla saker du själv önskar vore bättre i
kommunen.
Ge Alliansen Chansen. Saker som folk är missnöjda med går faktiskt att
åtgärda. Med nya idéer – som öppnar för valfrihet, användarperspektiv,
privata initiativ, nyttig konkurrens, modernare arbetsmetoder,
slöseristopp och avveckling av rena onödigheter.
Ta bara detta att en familj i Oxelösund måste betala omkring 5.000 kr
mer i skatt varje år än om familjen bodde i Nyköping. För vad?
Nej, vi tror att makten ska skifta ibland. Den som tar sin position för
given blir inte lika ”på hugget” att tänka nytt, pröva idéer, effektivisera,
modernisera…
Rösta KD, M eller L för ett bättre Oxelösund. En kuststad med ny
framtidstro, blomstrande näringsliv, stark in yttning och nya byggen
så det knakar om det. Javisst, vår Allians behöver troligen stöd av C eller
SD och eventuellt andra, men det går ju i andra kommuner. Så varför inte
här?
Ge oss chansen att förbättra – och ändå sänka skatten. Det går!
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Ett snyggare, tryggare Okle!

