
Frågor från föreningen Navet i Havet till de politiska partierna som deltar i Kommunfullmäktigevalet 2018-09-09 

Frågor Moderaterna Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Centerpartiet Landsbygdspartiet 

1.Hur kommer ditt 
parti att agera för 
att se till att 
Skärgårds-skolan i 
Sankt Anna kan 
fortsätta att 
utvecklas? 

 
 

a.Moderaterna 
kommer fortsatt 
att verka för att 
skolan utvecklas 
och finns kvar 
även i framtiden. 
Det är viktigt för 
skärgårdsområd
ets utveckling 
och framtid att 
det finns en 
skola i området. 

b.Möjligheten för 
föräldrar och 
elever i tex 
tätorten att välja 
Sankt Anna som 
sin skola ska 
finnas kvar 
liksom 
möjligheten för 
dessa elever att 
kunna använda 
skolskjutsen till 
och från skolan. 

 

Vi vet att skolan i St Anna är 
välfungerande och håller en 
hög kvalitet. Det är en skola 
som vi hoppas fler ska upp-
täcka. Vi vet också att sko-
lan är viktig inte bara för ele-
verna och elevernas föräld-
rar utan för bygden i stort. 
Det är en lokal arbetsgivare 
men också en central och 
viktig verksamhet med ett 
stort värde för bygden. Sko-
lan kan mycket väl vara den 
faktor som gör att folk väljer 
att bosätta sig i trakten. Här 
tror vi kommunen kan göra 
mer för att lyfta fram och 
profilera de olika skolorna 
som finns i kommunen 
 
Skolskjutsfrågan är viktig. 
Familjer från Ramsdal och 
längs Södra Finnövägen 
måste få hjälp att utan tids-
spillan kunna få sina barn 
tryggt och säkert till skolan i 
Sankt Anna. Om fler skulle 
välja att flytta till St Anna 
skulle det kunna stärka sko-
lan genom ett ökat elevun-
derlag, men för att kunna 
öka inflytt till St Anna be-
hövs fler tillgängliga bostä-
der. Vänsterpartiet vill se ett 
ökat bostadsbyggande i 
kommunen, och då inte 
bara i tätorten utan i kom-
munen i stort. Vi vill under-
söka förutsättningarna att 
bygga hyresrätter i St Anna. 
 
Vi vill också stärka samar-
betet med Valdemarsvik och 
andra skärgårdskommuner i 
frågor som rör skärgården 
och skärgårdens utveckling 
 

  Vi är både tacksamma 
och glada över 
verksamheten som 
bedrivs i Sankt Anna 
skola. För att bevara 
och utveckla den vill 
vi: se till att det finns 
tillräcklig ekonomi, att 
som idag ha personal 
med hög och bred 
kompetens, utveckla 
samarbete med 
föreningar och andra 
aktörer, sträva efter 
att elevunderlaget är 
tillräckligt stort (det 
kan ske på flera sätt 
tex ökat 
bostadsbyggande, 
erbjuda elever i 
centralorten plats...), 
att jobba för att 
skolans miljöer och 
kunnande kan nyttjas 
som en resurs för hela 
kommunens skolor 
(tex genom 
studiebesök, hjälp att 
implementera natur- 
och miljötänket i alla 
skolor, 
 lägerskola). Låt Sankt 
Annaskola bli ett 
flaggskepp när det 
gäller natur-och 
miljökunskap!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  För att långsiktigt 
trygga utvecklingen 
av den fina 
verksamheten i 
Skärgårdsskolan, så 
behövs satsningar 
inom flera områden. 
En viktig grund i 
skolans utveckling är 
möjligheterna för 
barnfamiljer att bo i 
Sankt Anna samt att 
fler får möjlighet att 
arbeta nära sin 
bostad och sina 
barns skola. 
Centerpartiet vill 
framåt satsa på nya 
arbetstillfällen i form 
av Äldrecentrum i 
Stenbrinken, något 
som vi utvecklar 
mera i nästa fråga. Vi 
vill utveckla 
möjligheterna till 
byggnation av alla 
typer av bostäder, 
småhus, radhus och 
lägenheter. Skolan 
ska få möjlighet att 
ytterligare öka sina 
kvaliteter inom miljö, 
vetenskap samt 
friskvård och rörelse. 
Möjligheten till 
skolskjuts för 
förskolebarn samt 
barn utanför det 
direkta 
upptagningsområdet 
bör stärkas. 
 
 
 
 
 
 
 

En viktig del är att arbeta aktivt 
för ett fungerande näringsliv där 
man arbetar för förenkling för 
lokala företagare. Exempel är 
differentierade 
arbetsgivaravgifter dvs lägre på 
landsbygd än i tätort, att sänka 
tillsynsavgifter, minska 
administrativt arbete och helt 
enkelt stötta företagare. Många 
företagare på landsbygden är 
lantbrukare och det skulle kunna 
finnas behov av fler 
företagsområden om t.ex. alla 
kommunala kök nyttjade svenska 
råvaror, något vi anser borde 
vara en självklarhet. Vi anser 
även att kommunal service skall 
finnas lokalt och även i detta 
skapas då lokala arbetsplatser 
som främjar bosättning i Sankt 
Anna. Det finns många exempel. 
Vi anser att den viktigaste och 
långsiktigaste delen för 
elevunderlaget i Skärgårdsskolan 
är att familjer bosätter sig i 
skärgården och det bör fler göra 
om det finns arbete i närområdet. 
En skola som Skärgårdsskolan i 
Sankt Anna har en placering 
med närhet till lugn och natur. Vi 
i Landsbygdspartiet anser att en 
skola i en sådan miljö torde göra 
gott för många olika typer av 
elever. Det borde därmed vara 
en god idé att, som politiker, 
verka för att exempelvis 
stressade elever får en smidig 
möjlighet att gå sin skolgång i 
Skärgårdsskolan. För detta krävs 
en väl fungerande skolskjuts och 
god information om möjligheten. 
Att skolan skall fortsättningsvis 
hålla en god kvalitet och kunskap 
från lärarnas sida ser vi som en 
självklarhet. 



2.Näringslivsrådet i 
kommunen har 
fastslagit att det 
viktigaste är att öka 
antalet invånare i 
kommunen och det 
gäller hela 
kommunen!  
Målet/Visionen är 
20.000 invånare. 
 
Hur vill ditt parti 
göra så vi får fler 
invånare även i 
Sankt Anna? 
 
 

a.Moderaterna 
vill fortsätta 
verka för att det 
kommunala 
vatten och 
avlopps-nätet på 
Norra Finnö 
färdigställs inom 
en snar framtid. 
Ordnat vatten 
och avloppsnät 
är en grund för 
framtida 
nybebyggelse av 
bostäder.  
b.Moderaterna 
vill också verka 
för att 
strandskyddet 
helt upphävs i 
områden som 
redan är tagna i 
anspråk. Det 
minskar 
administrativt 
krångel för att 
kunna bygga på 
dessa områden 
c.Moderaterna 
är positiva till att 
prioritera 
bebyggelse i 
skärgårdsområd
et. 
 

Se under förra frågan om 
ökat bostadsbyggande. Vi 
vill också att kommunen in-
rättar en tjänst som lands-
bygdsutvecklare för att 
kunna jobba samordnat och 
strategiskt med landsbygds-
frågor. 
 
En mycket viktig fråga för 
landsbygdens överlevnad är 
att det finns en fungerande 
infrastruktur. Det handlar 
om bredband, postgång, af-
fär, äldreomsorg, skola, fri-
tidsaktiviteter med mera. 
Det är det offentligas uppgift 
att se till att de här sakerna 
fungerar tillfredsställande i 
hela landet.  När marknads-
krafterna får råda dras istäl-
let det mesta in mot centrum 
och samlas där efterfrågan 
är störst. Det offentliga 
måste ta tillbaka ansvaret. 
Vänsterpartiet arbetar för en 
jämnare fördelning av resur-
ser och utbud. Vi motsätter 
oss av samma skäl även 
den nedläggning av busslin-
jer på landsbygden som 
skett den här mandatperi-
oden. Att det finns en funge-
rande kollektivtrafik i hela lä-
net är regionens ansvar. 
Idag förs en politik som för-
stärker redan starka stråk i 
eller mellan städer på lands-
bygdens bekostnad. Det är 
inte hållbart. 
  
 

  För att kunna bli fler 
invånare i kommunen 
så måste hela 
kommunen involveras. 
I Sankt Anna ska vi 
sträva efter att fler hus 
byggs (både 
hyreslägenheter och 
småhus), enklare och 
snabbare 
handläggning i 
byggärenden och när 
det gäller företagande, 
se över 
strandskyddslagen, en 
väl fungerande 
kollektivtrafik i 
samarbete med 
regionen och 
kommunen. Vårt 
motto är bo där du vill 
leva!  

  Centerpartiets 
närodlade politik 
kännetecknas av 
småskalighet och 
närhet. Det här 
innebär att 
byggnation och 
utveckling ska ske 
varsamt och med 
hänsyn till 
Söderköpings särart. 
Nybyggnationen ska 
ske lika mycket på 
landsbygden och i 
staden. För att 
underlätta för 
befintliga och nya 
invånare på 
landsbygden måste 
vi också öka 
satsningarna på en 
effektiv och tillgänglig 
kollektivtrafik. Det är 
också viktigt att 
befintliga företag kan 
utvecklas och nya 
kan komma till. Här 
kan kommunen göra 
mycket när det gäller 
att underlätta för 
företagen i sin 
verksamhet. På 
riksnivå vill 
Centerpartiet 
genomföra fem 
frihetsreformer som 
ska leda till en 
levande och 
blomstrande 
landsbygd: 
- Avskaffa det 
generella 
strandskyddet behåll 
i områden med stora 
naturvärden. 
- Förenkla byggandet 
utanför 
detaljplanelagt 
område. 
- Ta bort 
bygglovskravet för 
fler företagslokaler 
knutna till 
gårdsbyggnader. 
- Avskaffa kravet på 
hotelltillstånd för 

Som nämnt ovan kommer 
frågornas svar att gå i varandra 
och helheten måste fungera för 
att det ena eller det andra skall 
bli bra. Ovan nämnt om arbete 
och företagande är en viktig 
grund för denna punkt. För en 
hållbar bostadsutveckling krävs 
arbetsplatser. En annan viktig del 
som politiker och kommunen bör 
arbeta med är dialog med 
länsstyrelsen samt se över de 
direktiv som Länsstyrelsen 
arbetar efter, det samma gäller 
lantmäteriet. För att öka 
bosättningen i Sankt Anna 
(precis som på alla andra 
platser) behövs en förenkling i 
processen. Idag är en 
nybyggnadsprocess lång, 
krånglig och dyr. Att det i många 
fall tar upp mot ett år eller längre 
för att ta fram en byggbar tomt är 
oacceptabelt. En förenkling 
gällande nybyggnation borde 
hjälpa till för att nya personer 
skulle önska bosätta sig i Sankt 
Anna. Vi vidhåller även att om 
”livet” inte försvåras av 
nedläggningar, arbeten 
försvinner och föräldrar behöver 
vara oroliga för att skolan skall 
försvinna, då kommer tilltro och 
även familjer som bosätter sig i 
redan befintliga hus, som många 
gånger idag nyttjas som 
fritidshus. Som politiker måste vi 
dessutom arbeta för en 
fungerande lösning där 
ungdomar som skall studera på 
gymnasiet kan ta sig till och från 
skolan. Idag har busstrafiken 
minskats ner och många familjer 
på landsbygden har fått hitta 
lösningar med skjuts, inköp av 
mopeder, epatraktorer osv. för 
att deras ungdomar skall kunna 
få en rättvis restid till och från en 
god utbildning. Vi vet att det inte 
ligger i kommunernas 
lagstadgade ansvar att 
tillhandahålla skolskjuts till och 
från gymnasiet, men vi anser 
ändå att det ligger i kommunens 
intresse att försöka medverka till  



pensionatsverksamh
et på landsbygden. 
 
- Inför 
gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga 
drycker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lösningar. Det är ett nederlag för 
Söderköpings kommun om 
familjer väljer att flytta ifrån t.ex. 
Sankt Anna för att man tycker att 
det blir för krångligt när 
ungdomarna börjar i gymnasiet. 
Då det inte finns några byggbara 
tomter i tätorterna, ett lågt utbud 
på försäljningar av befintliga 
bostäder och inga lediga 
hyreslägenheter i Söderköping är 
risken stor att det sker utflyttning 
från kommunen. Allt hänger som 
sagt ihop och för en hållbar 
utveckling måste alla delar 
fungera. 

3.Hur vill ditt parti 
förbättra kontinuitet 
och tillgänglighet 
för omvårdnaden av 
äldre och sjuka i 
Sankt Anna? 

 
 

Moderaterna vill 
tillgodose det 
behov av 
boende för äldre 
som finns i 
Sankt Anna och 
helst att det drivs 
i privat regi av 
en lokal 
entreprenör.  

 

Vi ville inte lägga ned Sten-
brinken. Stenbrinken var en 
välfungerande verksamhet 
med hög nöjdhet bland 
både de gamla och perso-
nalen. Kommunen ska inte 
lägga ned välfungerande 
verksamheter utan ska istäl-
let vara rädd om verksam-
heter som fungerar väl. Vi 
motsatte oss centrali-
seringen av hemtjänsten av 
samma skäl, men också för 
att vi inte tror att en centrali-
serad hemtjänst är effektiv. 
 
Vi är beredda att ta upp en 
diskussion om att återigen 
decentralisera hemtjänst-
grupperna och tycker det 
ska finnas ett äldreboende i 
St Anna.    
  
 

  Vill bygga om/ut 
Stenbrinken till ett 
äldrecenter. Där ska 
finnas särskilda 
äldreomsorgsbostäder
, trygghetsboende, 
träffpunkt, 
hemtjänstlokal och 
tillgång till 
sjuksköterska och 
rehabpersonal. Att 
Stenbrinken las ner 
var ett av våra största 
nederlag genom 
tiderna.  

  Centerpartiet har givit 
ett vallöfte att vi vill 
satsa på ett 
Äldrecentrum i Sankt 
Anna. Ett 
Äldrecentrum 
innehåller bland 
annat 
trygghetsbostäder, 
platser för särskilt 
boende, 
hemtjänstcentral, 
öppen verksamhet, 
kök samt tillgång till 
hälso- och sjukvård. 
Vi vill bygga om 
Stenbrinken och 
Nilsgården samt 
komplettera med 
nybyggnation i direkt 
anslutning till 
befintliga byggnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbygdspartiet Oberoende 
anser att centraliseringen av 
hemtjänsten var ett av de mest 
okloka besluten som tagits på 
mycket länge och finner ingen 
annan vettig lösning än att så 
snart som möjligt göra en 
omorganisation där hemtjänsten 
åter kan utgå från Sankt Anna. Vi 
anser inte heller att 
nedläggningen av Stenbrinken 
var rätt beslut. Vi skulle önska att 
bygga ett äldreboende på 
landsbygden och Sankt Anna 
skulle vara ett mycket trevligt 
område för detta. Boendet skulle 
ha minst två avdelningar varv en 
avdelning skulle vara avsedd 
som demensboende. Ett boende 
i ett våningsplan där det inte 
finns tung trafik eller andra ”faror” 
i anslutning, ett boende där de 
som bor där kan ha en smidig 
tillgång till att få komma ut i 
naturen och få en större 
frihet/livskvalitet. Vi ser en vision 
där det skall finnas innergård och 
skyddad trädgård i ett lugn ute 
på landsbygden. I Sankt Anna 
finns då dessutom förskola och 
skola i närområdet, som kan 
skapa liv och rörelse i olika 
åldrar, ett givande utbyte. Ett 
gemensamt kök och 
gemensamma samlingslokaler 
vore också en trivsam del i det 
hela. 
 



4.Hur kommer ditt 
parti att agera för 
att se till att 
fiberutbyggnaden 
blir verklighet i 
Sankt Anna? 

 
 

Vi bevakar att IP 
Only fullföljer sitt 
åtagande att alla 
har möjligheten 
att ansluta sig till 
fiber senast 
2020. 

 

Vi motsatte oss beslutet att 
lägga ut bredbandsnätet på 
en privat aktör (IP Only). Vi 
tycker istället precis som 
SKL att bredbandsnätet kan 
trafikeras av privata aktörer 
men att själva nätet av kon-
kurrensskäl bör ägas kom-
munalt. 
 
Vi tycker att de mål som 
finns formulerade i den nat-
ionella bredbandsstrategin 
(dvs tillgång till snabbt bred-
band i hela landet) är bra 
och nödvändiga men ser 
samtidigt att målen är ambi-
tiösa och att mycket fortfa-
rande återstår. Vi tror att 
kommunen kommer behöva 
arbeta aktivt för att på-
skynda utbyggnaden på 
landsbygden, gärna i tätt 
samarbete med regionen 
och angränsade kommuner. 
Det går inte, i det här läget, 
att luta sig tillbaka och tro 
att utbyggnaden kommer 
lösa sig av sig självt. 
 

  När det gäller 
bredbandsutbyggnade
n överläts den ju till ett 
privat bolag (mot vår 
vilja). Det finns mål 
uppsatta som bolaget 
ska fullfölja. För oss 
gäller det att bevaka 
detta, vilket inte är det 
lättaste eftersom en 
del i avtalet är 
hemligstämplat. Att ha 
tillgång till fiber är näst 
intill nödvändigt för 
såväl företag som 
enskilda.  
 
 
 

  Infrastruktur såsom 
bredband är en 
offentlig 
angelägenhet. 
Kommunen måste 
snarast följa upp 
avtalet med IP-only. 
Om inte IP-only 
uppfyller avtalet 
måste andra vägar till 
snabb utbyggnad 
prioriteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen ha slutit ett avtal 
med ip-only för flera år sedan om 
att ip-only ska bygga ut fiber till 
alla i kommunen, åtminstone 
hette det så då. Detta är en svår 
fråga eftersom vi inte har full 
insyn i avtalet mellan kommunen 
och ip-only. Vi är starkt kritiska 
att avtal slutits med ip-only och 
att kommunen därmed sålde ut 
fiberutbyggnaden, efter den tiden 
som löpt sedan avtalet slöts 
känns det inte som ip-only tagit 
sitt ansvar för att utbyggnaden 
ska bli klar. Vi anser att 
kommunen måste ta ett större 
ansvar och sätta press på ip-only 
att slutföra sina åtaganden enligt 
avtal, eller om möjlighet ges 
enligt avtalet att avsluta 
sammarbetet med ip-only och 
hitta en annan bättre lösning. Det 
är som sagt svårt att komma 
med konkreta lösningar som jag 
förstår att ni efterfrågar när det 
inte är officiellt vad kommunen 
avtalat med ip-only 

5.Kan ditt parti 
tänka sig att arbeta 
för en GCM (gång, 
cykel, moped) väg 
mellan Lagnö och 
Tyrislöt, för att öka 
trafiksäkerheten 
och ge bättre 
förutsättningar för 
besöksnäringarna? 
 

Gång- och 
cykelvägen 
mellan Lagnö 
och Tyrislöt är 
en av tre 
kommunala 
önskemål i 
Länstransportpla
nen 2018-2029. 
 
 

Ja. Vänsterpartiet har tidigt 
varit aktiva när det gäller att 
bygga ut GC-vägnät. Vi är 
positiva till tanken på en 
GCM-väg mellan Lagnö och 
Tyrislöt. 

  Vi instämmer till fullo 
att en gång-och 
cykelväg är 
nödvändigt. Det vi kan 
göra är att jobba för är 
att Trafikverket ska 
inse detsamma.  

  Nya gång- och 
cykelvägar är viktiga 
satsningar ur både 
miljöhänseende och 
friskvårdssatsningar. 
Vi vill ta med G-C 
vägen Lagnö-Tyrislöt 
i den regionala 
trafikplaneringen och 
i diskussionerna med 
trafikverket. 
Kommunen ska vara 
beredd att stå för sin 
del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att jobba för GCM väg i Sankt 
Anna anser vi självklart att stå 
bakom. Vi anser att det finns 
behov av GCM väg på flera 
platser i kommunen. Kommunen 
äger inte frågan utan det gör 
Trafikverket, men som politiker i 
kommunen kan man lyfta frågan 
när tillfälle ges för att påverka 
Trafikverket att prioritera ärendet. 



 


