
  



 

 

 

 
 

Strängnäs kommun har genom sitt strategiska läge vid Mälaren en knapp timme från 

Stockholm, sin rika kulturhistoriska miljö och natursköna omgivning en enorm potential. En 

småstadsidyll med goda grundförutsättningar för att erbjuda ett tryggt samhälle för alla, från 

unga år till ålderns höst. Utbyggnaden av dubbelspåret för tågtrafiken har ökat 

attraktionskraften ytterligare. Vår kommun har alla förutsättningar att expandera i en lagom 

takt. Framför allt genom inflyttning från huvudstaden. Personer som vill leva och bo med sina 

familjer i en småstadsidyll, samtidigt som de vill behålla arbetet i Stockholmsområdet.  

 

I ett expansivt skede gäller det att förvalta och förädla våra tillgångar på ett klokt sätt. Nöjdare 

invånare, en stark centrumutveckling med ”levande” stadskärnor och en ökad inflyttning 

genererar i förlängningen ökade skatteintäkter som kan stärka välfärden. Goda villkor för 

pendling till arbete utanför kommunen måste därför främjas. Här är kostnadsfri 

utomhusparkering vid resecentrum och i Läggesta en viktig del. Men framför allt måste vi 

arbeta långsiktigt och strategiskt för att återupprätta kvaliteten inom välfärden och för att höja 

den upplevda tryggheten i kommunen.  

 

Välfärdens brister är tydliga inom grundskolan. Våra kommunala skolor ligger sedan flera år 

tillbaka i den absoluta botten avseende kvalitet och måluppfyllelse i nationella jämförelser. 

Föräldrar upplever att deras barn inte får det stöd de behöver för att nå målen. Det duger inte! 

En grundförutsättning för att vända utvecklingen är att kartlägga hur stort det faktiska behovet 

av särskilt stöd är inom förskola och grundskola och att därefter avsätta tillräckliga resurser. 

Lika viktigt är det att säkerställa att det finns ett tydligt ledarskap och kompetenta lärare på 

varje skola.  

 

Coronapandemin har satt det generella bristerna som finns inom Sveriges äldreomsorg i 

blixtbelysning. Det är angeläget att även Strängnäs nu kraftsamlar för att förbättra kvaliteten 

inom äldreomsorgen genom att stärka den medicinska kompetensen och förbättrar personalens 

arbetsvillkor.  

 

Vår tids kanske viktigaste uppgifter är att ge barn och unga en god uppväxt och äldre en trygg 

och värdig omsorg. Vi Kristdemokrater vill därför helhjärtat satsa på kommunens lagstadgade 

kärnverksamheter såsom förskola, skola och social omsorg. Vi prioriterar även att arbeta 

förebyggande och aktivt för att alla invånare ska känna trygghet. Kultur och fritid är 

verksamheter som inte är lagstadgade men som vi prioriterar eftersom ett rikt kulturliv gynnar 

såväl den enskilde som samhället i stort.  

 

Glädjande nog har Kristdemokraterna fått igenom ett antal motioner inom välfärds- och 

kulturområdet under de senaste åren. Det handlar om ett förstärkt arbete för att förhindra 

sexuella övergrepp mot barn i förskolor och skolor samt inom idrottsföreningar, införande av en 

värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, etablering av den Magiska stigen på Långberget och 

dokumentation av Strängnäs kommuns rika kulturhistoriska miljö och byggnader som en del i 

Gustav Vasas 500-årsjubileum. Flera av våra motioner som lämnades in under det gångna året 

är under beredning. 

 



 

 

 

Dessvärre avslog majoriteten (M och S) Kristdemokraternas motion från 2019 som syftade till 

att öka medborgarnas upplevda trygghet genom att bryta det utanförskap som många av de 

unga som är aktiva i gängstrukturer upplever. Vi noterar dock att majoriteten nyligen 

presenterade en handlingsplan för att öka tryggheten och som adresserar flera av de delar som 

vi lyfte redan för två år sedan. Även om vi beklagar att initiativet har dröjt, välkomnar vi 

självklart handlingsplanen och kommer noga följa arbetet med att genomföra insatserna.  

 

Kristdemokraterna i Strängnäs kommun presenterar här budget för 2022 tillsammans med 

viktiga steg som under 2022 - 2024 kommer driva kommunen i rätt riktning för att möta de 

utmaningar och problem som finns inom vår kärnverksamhet. Vi lovar inte allt till alla. Men vi 

lovar att prioritera välfärden. 

 

Strängnäs i juni 2021 

 

 

Kristdemokraterna genom 

 

 

 

Catharina De Geer    Pia Steensland 

Gruppledare, ledamot i Kommunfullmäktige  Ledamot i Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

Människan är i behov av gemenskap med andra och fungerande relationer för att må bra 

och kunna utvecklas. Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen, där 

människor möts över generationsgränserna i kärlek och tillit. Denna insikt är en 

grundbult i den kristdemokratiska ideologin. 

 

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling 

och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan har också ett bildningsuppdrag. Skolan 

ska bygga på, och förmedla vidare, de värden och dygder som är centrala för ett gott liv och ett 

gott samhälle. Skolan ska inte bara utbilda människor till att klara sig på arbetsmarknaden, utan 

också till medborgare som kan vara med och ta ansvar för samhällets gemensamma 

angelägenheter och förvalta centrala värden och kulturarv. Om skolan inte lyckas i sitt uppdrag 

skapar vi stora framtida problem för barn och unga men också för Sverige som land. 

 

För att skapa en bättre samverkan, helhetssyn och synergieffekter kring de insatser som berör 

barn och unga har Kristdemokraterna under lång tid förespråkat en sammanslagning av all den 

verksamhet som berör barn och unga till en gemensam nämnd. Vi noterar att majoriteten nu tar 

ett steg i den riktningen och ser mycket positivt på den påbörjade samverkan mellan 

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.  

 

Familj och barnomsorg 

Genom att satsa på familjen och de yngsta bygger vi ett tryggt samhälle. Strängnäs kommun 

skall erbjuda flera alternativ till barnomsorg. Små barngrupper i förskolan och tidiga insatser 

vid behov av stöd är en förutsättning.  

 

Genom att identifiera de barn och familjer med behov av stöd redan före förskola och skolstart 

kan vi tidigt sätta in de anpassningar och åtgärder som behövs för att barn och föräldrar ska 

utvecklas till sin fulla potential utifrån sina unika förutsättningar.  

 

Inte sällan identifieras barn och föräldrar med behov av särskilt stöd redan under graviditeten 

eller på barnavårdscentralen. Familjecentralen i Strängnäs är ett gott exempel på verksamhet 

som möjliggör tidiga, ofta avgörande insatser. Det bör därför inrättas filialer till Strängnäs 

familjecentral i flera av kommunens tätorter. Tidiga insatser kan exempelvis handla om att 

erbjuda stöd till föräldrarna, förskola i mindre grupper eller kontakt med logoped. Kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av insatserna är nödvändig. Likaså kvalitetssäkring av överlämning 

vid övergångar till förskola och senare skola oavsett huvudman. Genom att på detta sätt 

investera i tidiga insatser – på riktigt – genereras positiva besparingseffekter inom den sociala 

omsorgen men det är barnen och föräldrarna med behov av stöd som är de stora vinnarna. 

 

Elevhälsa och föräldrastöd 

Elevhälsan är styvmoderligt behandlad i kommunen. Resurserna räcker inte till för 

förebyggande insatser. Många föräldrar vittnar om att de upplever att deras barn inte får det 

stöd som de behöver. Det är avgörande att, i ett tidigare skede än idag, fånga upp barn som mår 



 

 

 

dåligt. På ett nationellt plan verka Kristdemokraterna för att ge regionen ett samlat uppdrag för 

hela barn- och ungdomshälsovården. Elevhälsans skolsköterska, skolläkare, skolkurator och 

skolpsykologer bör fortsatt finnas ute i verksamheterna i kommunen men bör ha samma 

huvudman som övrig vårdpersonal för barn. På så sätt kan vi öka tillgängligheten till elevhälsan, 

vårdcentralerna och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den samlade barn och 

ungdomshälsan ska ha ett nära samarbete med skolledningar, lärare, specialpedagoger och 

kommunernas socialtjänst.  

 

För att främja god fysisk och psykisk hälsa samt skapa förutsättningar för ett bättre 

inlärningsklimat och måluppfyllelse anser vi att fysisk aktivitet ska vara ett naturligt inslag i den 

dagliga skolverksamheten. Pedagogiska promenader är ett gott exempel.  

 

Samverkan mellan hem och skola bör stärkas. För att höja familjens tillit till skolan och för att 

skapa en god lärandemiljö är barnens säkerhet och trygghet en förutsättning. Evidensbaserade 

handlingsplaner för att motverka mobbning och näthat ska finnas. Likaså trygga skolvägar och 

en säker skolmiljö. Föräldrastödsprogram ska erbjudas blivande föräldrar och föräldrar minst 

två gånger under barnets uppväxttid och tonår. 

 

Grundskolan  

Kommunen ska erbjuda en skola där varje barn får utvecklas till sin fulla förmåga utifrån sina 

egna förutsättningar. Kompetenta lärare ska få goda utvecklingsmöjligheter och 

konkurrenskraftig lön. Här har kommunen stor förbättringspotential. Strängnäs rankas på plats 

276 av Sveriges 290 skolkommuner (2020). Situationen är oacceptabel. 2009 låg vi på plats 140 

och därefter har det bara gått utför för de kommunala skolorna i Strängnäs kommun. De senaste 

åren har vi hört till de 25 sämsta skolorna i Sverige. För att bryta och vända den negativa 

utvecklingen är det avgörande att säkerställa att det finns ett tydligt ledarskap och kompetenta 

lärare på varje skola. Lika så att höja grundbeloppet, den så kallade elevpengen, i kommunens 

samtliga skolor oavsett huvudman. De 18 miljoner kronor som kristdemokraterna tillför barn- 

och utbildningsnämnden utöver majoritetens satsning för 2022 är avsatta för dessa ändamål. 

 

Vi har allt att vinna på att upprätta och vårda en god relation mellan kommunen och 

friskolorna. Det är friskolorna i kommunen som levererar den högsta kvaliteten när det gäller 

att nå kunskapsmålen. Vi Kristdemokrater är övertygade om att alla huvudmän är villiga och 

intresserade av att tillsammans ta ansvar, samverka och utbyta erfarenheter för att skapa de 

bästa förutsättningarna för att kommunens ALLA elever och skolpersonal ska få den bästa 

möjliga läro- respektive arbetsmiljön. Den senaste tiden har små steg tagits för att närma sig 

friskolorna genom initiativet ”Bildningsakademin i Strängnäs” med det är inte tillräckligt. 

Politiken måste ge kommunala såväl som friskolor tillräckligt med resurser för att kunna 

upprätthålla en god läromiljö för att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen - även de eleverna 

med särskilda behov. Vi får heller inte glömma de högpresterande eleverna, som också har rätt 

till en kunskapsnivå och en stimulans, anpassade efter dem och deras behov. Ur dessa båda 

aspekter har majoriteten (M och S) brustit.  För att fastställa vilken nivå elevpengen bör ligga på 

är det angeläget att genomföra en behovsbudgetering som kartlägger hur stor det faktiska 

behovet av särskilt stöd är inom förskola och grundskola. 

 

Gymnasieskolan 

Medan Europaskolan, tillhör de bästa gymnasierna i landet alla kategorier, så ser vi det motsatta 

i vårt kommunala gymnasium sedan många år tillbaka i tiden. Här måste de styrande 



 

 

 

politikerna ta sitt ansvar och hitta lösningar för att skapa en bättre lönsamhet både kunskap- 

och resultatmässigt. Lokalhyran är fortfarande hög och uppbunden på 15 år och marknaden är 

hårt konkurrensutsatt. Kristdemokraterna vill därför utreda förutsättningarna för att kunna 

etablera en yrkeshögskola på Campus i Strängnäs. En yrkeshögskola skulle ha förutsättningar 

att ge lönsamhet i lokalutnyttjandet men också erbjuda utmärkt vidareutbildning för många 

människor inom områden där det finns nationell kompetensbrist. 

• Lärare och skolledning avlastas administrativt för att kunna verka fullt ut i det 

pedagogiska rummet. 

• Kartlägga hur stort det faktiska behovet av särskilt stöd är inom förskola och grundskola. 

• Höjning av grundbeloppet (den så kallade elevpengen). 

• Öka mängden fysisk aktivitet i skolan. 

• Utreda förutsättningarna för att införa ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 

15 i övriga grupper. 

• Inrätta filialer till Strängnäs familjecentral i fler tätorter inom kommunen. 

• Utreda förutsättningar för att lägga grunden till en yrkeshögskola i Strängnäs kommun. 

 

 

 

Ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för 

Kristdemokraterna. Äldre personer är en tillgång för hela samhället. Ett välfärdssamhälle kan i 

hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre 

generationen. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 

vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha 

tillgång till god vård och omsorg. Var och en ska ses som en person med eget och unikt värde 

med skilda intressen och bakgrunder. God vård, ett behovsanpassat boende och 

självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela livet.  

 

Värdighetsgaranti 

Vi är glada över att Strängnäs kommun efter en motion för Kristdemokraterna, har infört en 

värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Utifrån värdighetsgarantin ska personalens arbetssätt 

främja att den äldres självbestämmande och delaktighet stärks. Arbetssättet ska även förmedla 

trygghet och bidra till meningsfulla aktiviteter för de äldre. 

 

 



 

 

 

Hög kvalitet på omsorgen och goda villkor för personalen 

Coronapandemin har satt det generella bristerna som finns inom Sveriges äldreomsorg i 

blixtbelysning. För att höja kvaliteten inom äldreomsorgen har regering och riksdag på senare 

tid gjort flera satsningar för att stärka äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet syftar till att höja 

kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. 

Äldresatsning på 4,35 miljarder som grundar sig i ett initiativ i riksdagen av KD, M och V syftar 

till att stärka den medicinska kompetensen och förbättra personalens arbetsvillkor inom 

äldreomsorgen. Det är angeläget att Strängnäs kommun tillvaratar dessa nationella satsningar 

på bästa sätt. Äldresatsningen är till stora delar ett prestationsbaserat stöd vilket innebär att en 

resurstilldelning på 16 miljoner kronor kan komma Strängnäs kommun till del först när 

kommunen har visat på förbättrad verksamhet i enlighet med satsningens intentioner. Det 

handlar om att erbjuda personalen kompetensutveckling samt att stärka den medicinska 

kompetensen genom att utöka sjuksköterskebemanningen, införa en medicinskt ansvarig 

rehabiliterare och i samverkan med regionen införa en medicinskt ansvarig läkare. Det handlar 

också om att omvandla tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar.  

 

När det gäller tillsvidareanställningar vill vi betona att alla inte ska behöva jobba heltid om de 

inte vill det, men alla ska ha en trygg anställning med ett arbetsschema som präglas av 

långsiktighet. Det är också angeläget att personalen inkluderas i schemaläggning och andra 

delar som ger dem möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation. Detta då 

sjukfrånvaron i Strängnäs, och då inte minst inom omsorgsverksamheten, är alarmerande hög i 

nationella jämförelser och brist på möjlighet att påverka situationen på arbetsplatsen är en känd 

bidragande faktor till hög sjukfrånvaro.  

 

Äldreboendegaranti 

Vi vill införa en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år som så önskar, får plats i 

anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv 

bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning. 

 

Insatser för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos äldre 

Statistik och forskning visar att de äldsta drabbas mycket hårt av ofrivillig ensamhet. Men 

ensamheten kan också vara svår att upptäcka. Att lida av ofrivillig ensamhet kan vara 

stigmatiserande och den ensamme kan finna det svårt att själv bryta ensamheten. Det är viktigt 

att upptäcka den här typen av isolering och fånga upp människor som behöver ett socialt 

nätverk innan de upplever några av de hälsorisker som ensamheten bär med sig. 

 



 

 

 

Det finns goda exempel från t ex Storbritannien med så kallade ”sociala lotsar” för att förebygga 

och bryta den ofrivilliga ensamheten. Dessa sociala lotsar är ett antal frivilliga, som i sitt arbete 

naturligt träffar folk, t ex kaféägare, frisörer, butiksägare eller personal på bibliotek som är 

uppmärksamma på om de träffar personer i behov av sociala kontakter och då aktivt frågar om 

de vill ha stöd på något sätt. Vi kristdemokrater anser att det vore värdefullt att genomföra ett 

pilotprojekt med sociala lotsar i Strängnäs kommun. I första hand bör de frivilliga som möter 

personer i sitt arbete kunna hänvisa till civilsamhällets organisationer, som kan erbjuda en 

mängd olika aktiviteter och stödfunktioner för den som vill skaffa sig sociala relationer. Men de 

bör även ha möjlighet att ta kontakt med kommunen eller vården. 

 

Ett annat sätt att upptäcka och motverka ofrivillig ensamhet är att kommuner erbjuder äldre ett 

samtal om livssituationen och det som kommunen och det civila samhället kan erbjuda i form av 

sociala aktiviteter. Det är något som prövats i Danmark men också i vissa kommuner i Sverige. 

Kristdemokraterna anser att samtliga äldre över 80 år som inte har hemtjänst eller bor på 

anpassat boende ska erbjudas denna typ av ”äldresamtal”. Äldresamtalen kan utformas på olika 

sätt men bör ge en möjlighet för hemsjukvården att upptäcka medicinska behov i tid – så att 

allvarligare hälsotillstånd kan undvikas. Samtalen kan dessutom – och inte minst – bidra till att 

skapa trygghet och bryta ensamhet för den äldre, något som i sig kan höja livskvaliteten och 

skjuta upp behovet av andra mer omfattande omvårdnadsinsatser.  

 

• Stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. 

• Förbättra personalens arbetsvillkor och erbjuda kompetensutveckling. 

• Införa en äldreboendegaranti. 

• Kommunen ska ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR. 

• Bryta den ofrivilliga ensamheten genom införande av sociala lotsar och uppsökande 

äldresamtal till kommunens medborgare över 80 år. 

 

Målet för Kristdemokraternas socialpolitik är att stödja gemenskaperna och de enskilda 

människorna till egen försörjning, god omvårdnad och möjliggöra aktivt deltagande i samhället. 

Socialtjänsten har därför en vid och fundamental uppgift inom det offentliga. Socialtjänsten har 

det yttersta ansvaret för att människor i kommunerna ska ha det bra, tak över huvudet och mat 

på bordet. Uppdraget är dock vidare än så och handlar om att ge trygghet socialt och 



 

 

 

ekonomiskt, arbeta för goda levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Socialtjänsten har 

således ett brett områdesansvar som både ska ses geografiskt och innehållsmässigt. Det ställer 

stora krav och är en av kommunens huvuduppgifter.   

 

Fontänhus – för stärkt psykisk hälsa och delaktighet i samhället  

Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor 

som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och 

utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i 

verksamheten och bidrar efter förmåga. Genom att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta 

med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap stärker medlemmen sin självkänsla. 

Fontänhusen har en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, 

svårigheter och ålder kan delta. Den unika atmosfären har visat sig vara ovärderlig för 

medlemmarnas återhämtning. Framför allt hjälper den människor att bygga sig en hållbar 

tillvaro där psykiska svårigheter inte längre definierar livskvaliteten. 

 

Redan 2018 motionerade vi kristdemokrater om vi borde kartlägga behovet av och att utreda 

förutsättningarna för att etablera ett fontänhus i Strängnäs kommun. Majoriteten röstade nej 

till vår motion men sedan dess har det etablerats en förening för att bilda ett fontänhus i 

Strängnäs. Nu är det angeläget att stödja deras arbete. Vi beklagar att majoriteten (M och S) 

genom media fortsätter att utrycka att de inte är intresserade av att stödja etableringen av ett 

fontänhus Strängnäs kommun. Vi beklagar att de inte ser vilken social investering det skulle 

vara för människor som lever med psykisk ohälsa.  

 

Det är alltid en vinst att stärka människors livskvalitet genom insatser som ökar gemenskap och 

delaktighet i samhället. Men det är också en samhällsekonomisk vinst för kommunen då 

kostnader för andra bidragsformer och stödinsatser som dessa personer behöver kan minska. 

Ett antal utredningar från USA och Kanada visar att på fem år får samhället tillbaka mellan fem 

till fjorton gånger den investering som det kostar för att etablera ett fontänhus. Av de tre 

miljoner kronor som kristdemokraterna tillför socialnämnden utöver majoritetens satsning för 

2022 avsätter vi två miljoner för att stödja etableringen av ett fontänhus i Strängnäs kommun. 

 

Hemlöshet 

Bostad Först är den metod som socialstyrelsens nationella riktlinjer och Sveriges kommuner och 

regioner rekommenderar att kommunerna använder som primär insats vid hemlöshet.  

 

Bostad Först tar sin utgångspunkt i att det första, och ibland enda, en hemlös person behöver är 

ett eget boende, en plats att kalla sitt hem. Man måste börja med bostaden och sedan erbjuda 



 

 

 

den hjälp den boende vill ha och är mottaglig för. De krav som ställs är de samma som för alla 

hyresgäster, betala hyran, sköt lägenheten och stör inte dina grannar. Bostad Först innefattar 

stöd anpassat efter de behov som den enskilde personen uppfattar sig ha. Detta skapar en 

relation där personen har möjlighet att både lyckas och misslyckas. Evidensen visar att metoden 

skapar en trygg miljö där personen känner sig delaktig, blir lyssnad på och får bekräftelse på att 

han eller hon duger. Detta är avgörande faktorer för att våga bryta andra dysfunktionella 

levnadsmönster som missbruk och på sikt kriminalitet. Detta till skillnad från traditionella 

metoder som exempelvis trappstegsmodellen, där personen i hemlöshet ska anpassa sig till 

uppsatta krav som baseras på ”våra” uppfattningar av personens problematik. Väldigt få 

personer med missbruksproblematik lyckas med alla dessa krav eller ”trappsteg”. Efter ett 

misslyckande tvingas man att börja om från det första trappsteget igen. Var och en inser att 

denna modell leder till det ena misslyckandet efter det andra, självförtroendet minskar, de 

sociala relationerna försvinner och inte sällan hamnar man i hemlöshet.  

 

Vi beklagar att majoriteten (M och S) tidigare i år avslog Kristdemokraternas motion om att 

utreda förutsättningarna för att införa Bostad Först som den primära insatsen vid hemlöshet. 

Detta trots att regeringen nyligen, efter ett tillkännagivande från en enig riksdag, gav i uppdrag 

till Socialstyrelsen ”ge förslag på åtgärder för att stödja kommunernas införande av insatsen 

Bostad först, i syfte att öka antalet inskrivna och öka följsamheten till Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer.” Kristdemokraterna menar att det är en självklarhet att följa de aktuella nationella 

riktlinjerna. Av de tre miljoner kronor som Kristdemokraterna tillför socialnämnden utöver 

majoritetens satsning för 2022 avsätter vi en miljon för att möjliggöra införandet av Bostad 

Först i Strängnäs kommun. 

 

• Stödja etableringen av ett Fontänhus 

• Införa Bostad Först som den primära insatsen vid hemlöshet 

 

 

En stark och levande kultur i lokalsamhället är avgörande för att gamla som unga ska trivas i sin 

vardag och känna delaktighet i samhällsgemenskapen. Ett rikt föreningsliv, bra verksamhet 

inom kulturskolan, tillgång till vårt historiska arv och tilltalande trygga stadsmiljöer är viktiga 

beståndsdelar i en levande miljö. 

 



 

 

 

Nybyggnationer av idrottsanläggningar är en nödvändighet för att kunna erbjuda halltider till 

den utökade efterfrågan från idrottsföreningarna i kommunen. För att skapa bättre ekonomiska 

förutsättningar i dessa processer förutsätter vi att byggnation av ändamålsenliga – men inte 

överdådiga, att anläggningars hållbarhet prioriteras samt att kommunen eftersträvar 

samarbeten med näringslivet och andra privata aktörer som vill bidra till att främja kulturlivet 

och medborgarnas hälsa. Här ser vi med glädje framemot utvecklingen av Larslunda och att hela 

området och dess anläggningar uppfyller ovan nämnda prioriteringar för att främja våra 

medborgares bästa utifrån klok förvaltning av våra gemensamma skattemedel. Vi är också 

tacksamma för att majoriteten har hörsammat Kristdemokraternas önskemål om att ett 

tillgänglighetsperspektiv ska prägla hela projektets utformning. Vi ser dock med viss oro på 

risken för att parkeringsmöjligheterna kommer vara underdimensionerade utifrån den 

planerade verksamheten. 

 

De aktiviteter, matcher, tävlingar, konserter och utställningar som arrangeras av föreningar, 

ideella krafter och av den kommunala kulturskolan anser vi bidrar till en förbättrad integration, 

bättre bildning, ökad samverkan och gemenskap över generationsgränserna samt bidrar även 

till individens personliga utveckling och hälsa. En levande kultur genom exempelvis 

upplevelsestigar i likhet med Magiska stigen och dess efterföljare, innebär också att barn och 

unga stimulerar sin fantasi och får inspiration till att utöva nya kulturyttringar. Det görs med 

fördel i alla vackra naturområden i våra kommundelar. Vi vill även utveckla Visholmen till ett 

attraktivare besöksmål genom att bl. a undersöka möjlighet till en skulpturstig i likhet med den 

på Landsort i Sörmlands skärgård. 

  

Vi har en stark föreningstradition i kommunen. Många eldsjälar arbetar ideellt. Vi måste stötta 

dem i deras verksamheter och inse att utan dem mister vi både trygghet, glädje och gemenskap. 

De motverkar också den upplevda ensamheten. Ett nytt Kulturcenter är i vardande och vi ser nu 

möjligheter till ett starkare kulturliv för alla åldrar och ett tätare samarbete med Kulturskolans 

olika program och aktiviteter under ett och samma tak. Mötesplats Strängnäs gestaltas nu efter 

många års önskan av oss kristdemokrater och utökar bl.a möjligheten för en mer livaktig 

medborgardialog. Vi får ett Kulturhus värt namnet! 

 

Vi kristdemokrater ser positivt på att mötesplatser i flera kommundelar skapats men ser också 

att bygdegårdarna, Härad, Fogdö, Länna och Aspö bör stärkas. Även medborgardialogen bör 

utvecklas än mer i alla kommundelar.  

 

Inför 2023 och firandet av att Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 1523 har vi 

kristdemokrater motionerat om att utse en kommunillustratör i form av en förslagsvis målare, 



 

 

 

fotograf eller tecknare att dokumentera våra anrika byggnader och historiska arv från den tiden 

och framåt. Vi gläder oss åt att motionen har fått ett enhälligt stöd i kulturnämnden. 

 

• Stärka bygdegårdarna i Härad, Fogdö, Länna och Aspö som mötesplatser. 

• Kultur- och fritidsaktiviteter för alla, i samtliga kommundelar. 

• Kulturskolans verksamheter ska ha en central roll i kommunens kulturliv. 

• Ge barn i förskola och barnomsorg ökad möjlighet att ta del av kulturutbudet i 

kommunen.  

• Ändamålsenliga och inspirerande fritidsgårdar med utökad vuxennärvaro. 

• Upprätta upplevelsestigar i samtliga kommundelar i samarbete med det civila samhället. 

• Exponera vårt historiska arv i alla våra kommundelar och på så sätt öka attraktiviteten 

och besöksnäringen. 

• Utse en kommunillustratör att dokumentera vårt historiska arv i samband med 500 års 

jubiléet. 

• Utveckla Visholmen till ett attraktivare besöksmål. 

 
 

 

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 dock 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 tillit, 

ansvarstagande och civilkurage.  

 

Vår kommun är fantastisk på många sätt, men samtidigt finns det ett utanförskap bland ett 

antal unga. Under de senaste åren har det tyvärr rapporterats om ökad skadegörelse, hot och 

våld samt gängbildningar som skapar otrygghet i kommunen. Vi måste göra allt i vår makt för 

att bryta det utanförskap som dessa unga befinner sig i och för att återskapa den upplevda 

tryggheten. 

 



 

 

 

Redan för två år sedan anordnade Kristdemokraterna i Strängnäs tillsammans med 

Studieförbundet Vuxenskolan ett kostnadsfritt öppet möte där allmänheten och olika aktörer 

hade bjudits in till ett konstruktivt samtal runt vad vi kan göra tillsammans för att öka den 

upplevde tryggheten i Strängnäs kommun. Runt 100 personer deltog och det gick inte att ta 

miste på allmänhetens engagemang och vilja att bidra i ett långsiktigt arbete för att bryta den 

negativa utveckling som nu pågår. Samma engagemang fanns bland samtliga aktörer som 

närvarade inklusive representanter ifrån det civila samhället, Fryshuset i Stockholm och 

Beroendecentrum Ung i Eskilstuna vars verksamheter riktar sig till ungdomar som är mitt i eller 

i riskzonen att drabbas av utanförskap. Som en uppföljning på mötet motionerade vi 

kristdemokrater i kommunfullmäktige om att: 

• Skapa långsiktiga mål för att inkludera ungdomar i samhällsgemenskapen och för att 

öka medborgarnas upplevda trygghet  

• Genomföra en kartläggning av problematikens utbredning  

• Upprätta en konkret och långsiktig handlingsplan för att nå de utsatta målen 

 

Dessvärre röstade Majoriteten (M och S) nej till våra förslag och motionen avslog. Vi 

Kristdemokrater blev dessutom tillsagda att sluta svartmåla och uppmanades att i stället 

fokusera på allt som var positivt i kommunen. 

 

Från kristdemokraternas sida beklagar vi att många människor sannolikt har farit illa av att 

majoritetens senfärdighet och ovilja att tidigt ta problemen på allvar. Samtidigt välkomnar vi 

självklart att majoriteten nu sent omsider har kommit på bättre tankar och nyligen presenterade 

en handlingsplan för att öka tryggheten. Handlingsplanen adressera mycket av den 

problematiken som Kristdemokraterna belyste redan 2019 och omfattar delar som ett aktivt 

uppföljningsarbete inom socialtjänstens verksamhet för att uppmärksamma personer som 

återkommande förekommer i gängbildning av kriminell karaktär, att trygghetsperspektivet ska 

vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs 

otrygga, att aktivt stödja implementering av Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid –

SSPF i samverkan med föräldrar till barn även i tidiga åldrar för att främja brottspreventiv 

samverkan på individnivå samt ett stärkt drogförebyggande arbete. 

 

Vi kommer nu följa majoritetens arbete noga men vill redan nu betona att det är avgörande att 

det inte blir isolerade tomtebloss-effekter. Det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för 

att samtliga aktörer ska hitta sina vägar och få kontinuerligt stöd för att nå det gemensamma 

målet om att inkludera ungdomar i samhällsgemenskapen och för att öka medborgarnas 

upplevda trygghet. Det inkluderar en stark och ihållande samverkan mellan politiken, 



 

 

 

ungdomarna, skolan, föräldrarna, socialförvaltningen, polisen och det civila samhället. Det är 

också avgörande att de berörda ungdomarna blir inkluderade i processen. De vet själva bäst vad 

som krävs för att de ska känna sig sedda och delaktiga i samhället.  

 

För att nå målet i trygghetsplanen menar vi att det också bör inledas en samverkan med 

Fryshuset i Stockholm för att etablera en verksamhet som syftar till att bryta det utanförskap 

som ungdomarna i gängen befinner sig i.  Vi prioriterar också att införa en ungdomsjour som 

genom kompetent personal i samverkan med volontärer ska driva utåtriktad verksamhet på 

skolor, fritidsgårdar och inom idrottsföreningar för att fånga upp unga som lever i utsatthet. 

Arbetet bör omfatta kunskaps- och kompetenshöjande insatser men också att säkerställa att det 

finna telefonlinjer och chattfunktioner för att kunna erbjuda unga det stöd de behöver i akuta 

situationer.  

 

● Noga följa arbete med att genomföra insatserna i handlingsplanen som ska stärka 

tryggheten 

● Inleda samverkan med Fryshuset i Stockholm för att etablera en verksamhet som syftar 

till att bryta det utanförskap som ungdomarna i gängen befinner sig i.   

● Etablera en ungdomsjour i Strängnäs kommun. 

 

I ett skede när kommunen expanderar är det viktigt att förvalta och förädla våra gemensamma 

tillgångar på ett klokt sätt. Nöjdare invånare, en stark centrumutveckling med ”levande” 

stadskärnor och en ökad inflyttning genererar i förlängningen ökade skatteintäkter som kan 

stärka välfärden. Goda villkor för pendling till arbete utanför kommunen måste därför främjas. 

Kristdemokraterna beklagar att majoriteten införde parkeringsavgift vid resecentrum 2018. Vi 

röstade emot förslaget om att avgiftsbelägga utomhusparkeringen eftersom det i praktiken 

innebär högre kostnader – en straffavgift - för pendlare. Något som riskerar att människor som 

är intresserade av att flytta till Strängnäs väljer att istället flytta till en annan mer pendlarvänlig 

kommun i Mälardalen. 

 

Investeringar 

Kostnadstakten är högre än inkomst takten i Strängnäs kommun. Kommunens tillväxttakt 

innebär krav på ekonomiskt överskott om helst 2 procent per år för att klara våra framtida 

investeringar framför allt inom områdena vård, omsorg och skola. Strängnäs kommun står de 



 

 

 

närmaste 10 åren inför flera mycket stora investeringar. Det är därför av stor vikt att man inför 

varje större investering tar fram flera alternativ för hur ärendet kan lösas. Diskussioner måste 

också föras om möjlighet att justera i tidsplanen för investeringarna så att soliditeten får så lite 

negativ påverkan som möjligt. 

 

Prioritering av välfärden 

Strängnäs kommun måste prioritera det som är kommunens kärnuppdrag – äldreomsorg, 

barnomsorg och skola. Omformulering av resurser och effektivisering av viss verksamhet är 

nödvändig. Stor uppmärksamhet måste ägnas åt kvalitetsfrågorna. Men det handlar även om att 

våga avstå från de utgifter som ligger utanför det kommunala kärnuppdraget. Vi måste även 

tillse att varje beslut föregås av tillfredsställande konsekvensutredningar. Kommunen har tyvärr 

även en historia av avtal och hyreskontrakt som inte är ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 

Befintliga avtal och kontrakt samt kompetensen inom avtalsjuridik bör ses över. Större 

aktsamhet om medborgarnas skattemedel bör iakttas vid framtida kontraktsskrivning.   

 

Fjärrvärmeverksamheten 

Majoriteten i Strängnäs kommun (M och S) driver på för att sälja kommunens 

fjärrvärmeverksamhet. Vi kristdemokrater säger nej till en försäljning utifrån följande 

huvudargument: 

• Kärnverksamheter likt fjärrvärmeverket ska ägas av kommunen för att främja hög 

leveranssäkerhet och långsiktig ekonomisk trygghet för medborgarna 

• Vid en försäljning ökar med största sannolikhet priserna för fjärrvärmekunderna – 

något som kan jämföras med en indirekt skattehöjning för dessa medborgare 

• Fjärrvärmen är idag en modern och välskött kommunal verksamhet  

• Den globala och lokala energikartan kommer med största sannolikhet ritas om radikalt 

under de kommande åren. Att då sälja en välfungerande fjärrvärmeverksamhet vore ett 

strategiskt misstag som riskerar att Strängnäs kommun förlorar chansen att ta del av och 

påverka en dynamisk utveckling med nya kreativa energialternativ, samt att undvika den 

sannolika stegringen av elpriserna under kommande decennier. 

 

Budgetförutsättningar 

I enlighet med god ekonomisk hushållning bör resultatet för 2022 vara minst +2%. Vi 

har utgått ifrån en oförändrad skattesats på 21,67%. Strängnäs kommun har en lång 

trend av befolkningsökning, vilket gör att vi räknar med en tillväxt på nära 1,9% det 

kommande året. I enlighet med förvaltningens rekommendationer har vi räknat med en 



 

 

 

effektivisering för alla nämnder på 0,9%. Mot bakgrund av begränsad insynsmöjlighet 

samt obesvarade frågor lägger vi bara budget för 2022. 

 

• Anta resursfördelningen enligt kristdemokraternas prioriteringar i Tabell 1 

• Bibehålla oförändrad skattesats 21,67% 

• Minst 2% i rörelseresultat 

 

Tabell 1 

 

Budgetramar Flerårsplan 2022-2024

Nämnd, tkr Utfall

2020

KD prio 2022 Budget

2022 enligt

Budget

2022 enligt

- Öka ram,

+ minska ram

KD majoriteten

Kommunful lmäktige -5 673 -6 900 -6 900 -7 810 0 -7 810 -8 810

Kommunstyrelse -133 406 -167 917 -167 917 -163 149 8 000 -155 149 -175 749

Mil jö- o samhäl lsbyggn.nämnden -24 672 -26 988 -26 988 -28 968 -2 000 -30 968 -30 968

Teknik- och fri tidsnämnden -138 576 -148 124 -149 024 -143 892 -6 100 -149 992 -149 992

Kulturnämnden -46 392 -50 275 -50 275 -50 502 -3 200 -53 702 -53 702

Socia lnämnden -732 848 -760 517 -760 517 -762 894 -25 500 -788 394 -784 894

Barn- och utbi ldningsnämnden -932 924 -959 973 -959 973 -993 320 -45 100 -1 038 420 -1 020 320

Summa nämnder och styrelser -2 014 490 -2 120 694 -2 121 594 -2 150 536 -73 900 -2 224 436 -2 224 436

Interna räntor och avskrivningar 70 525 70 465 70 465 70 810 70 810 70 810

Pens ioner, arbetsgivaravgi fter -45 406 -38 900 -38 900 -41 400 -41 400 -41 400

Exploateringar vinst/förlust 13 018 0 0 0 0 0

Hyresbudget ny- ti l l  o ombyggnad -2 221 2 400 9 900 -4 500 -4 500 -4 500

Övr. kommungemensamma kostnader -5 436 -2 500 -5 500 -1 503 -1 503 -1 503

Resurs - och reservmedel 3 752 -81 845 -80 045 -68 231 0 -68 231 -68 231

- varav medel för horisontell styrning och satsningar -3 638 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000

- varav särskilda lönesatsningar 0 -545 -545 -9 066 -9 066 -9 066

- varav demografisk volymjustering 0 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

- varav skatteprognosreserv 8 038 -20 500 -18 700 -21 572 -21 572 -21 572

- varav riktade statsbidrag 0 0 0 16 000 16 000 16 000

- varav tillväxtreserv 0 -14 100 -14 100 -6 600 -6 600 -6 600

- varav medel för politiska prioriteringar -647 -5 700 -5 700 -5 992 -5 992 -5 992

I  anspråktagna medel  från eget kapita l -17 440 0 -22 514 -16 943 -16 943 -16 943

Internt återförda intäkter/kostnader 3 690 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000Summa övriga kommungemensamma 

kostnader/intäkter 20 483 -46 380 -62 594 -57 767 0 -57 767 -57 767

Summa verksamheternas intäkter/kostnader -1 994 007 -2 167 074 -2 184 188 -2 208 302 -73 900 -2 282 202 -2 282 202

Avskrivningar -74 718 -83 000 -83 000 -95 000 -95 000 -95 000

Skattenetto 2 212 793 2 286 474 2 321 274 2 396 938 2 396 938 2 396 938

Finansnetto 11 049 9 300 9 300 11 260 11 260 11 260

- varav utdelning bolag 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700

Resultat 155 116 45 700 63 386 104 896 -73 900 30 996 30 996Ianspråktagna medel  som reserverat under eget 

kapita l 13 531 0 23 544 16 943 16 943 16 943

Resultatutjämningsreserv -100 000 0 0 0 0

Resultat enligt god ekonomisk hushållning 68 647 45 700 86 930 121 839 -73 900 47 939 47 939

Resultatmål 3,1% 2,0% 3,7% 5,1% 2,0% 2,0%

* Inkl  effektivisering 0,9% enl  Långs iktig ekonomisk planering

År  2022
Ramjust

Budget

2021

Prognos 

2021

(mars)

Ram 2022 utifrån 

resursfördelnings- 

modell *


