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TwISOnytt 1 

För varje människas möjlighet att själv forma sitt liv. 

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 

2019-2022 

Söderköping 

 

 

Vår liberala utgångspunkt 
Liberala idéer är lika självklara som luften vi andas: demokrati, jämlikhet, 

kunskap och öppenhet. De idéerna hotas nu av extremister och populister. 

Motkraften heter Liberalerna. Vi står för frihet och förnuft. 

I Söderköping vill vi: 

- Värna individens valfrihet. 

- Behålla småskalighet. 

- Skapa god ekonomisk hushållning. 

- Låta hela kommunen leva. 

- Sätta individen, gammal som ung, i centrum. 

- Underlätta för näringslivet. 

Skola/förskola 
Utbildning är en grundläggande förutsättning för att hitta rätt väg i livet. Därför 

sätter Liberaler alltid skolan först. Alla barn och ungdomar har rätt att få en 

undervisning som utgår ifrån förutsättningar och behov. Skolan ska vara en 

trygg plats för alla som vistas där. Det ska finnas rutiner och resurser som 

motverkar oreda, skolk, mobbning och utanförskap. Skolledningen ska 

säkerställa att pedagogerna får förutsättningar och verktyg för att kunna göra 

ett professionellt arbete.  

I Söderköping vill vi: 

- Värna om valfriheten och skapa förutsägbara och långsiktiga förutsättningar 

för både kommunala skolor och friskolor. Bevara de små skolorna både på 

landsbygden och i staden. Påbörja renovering av Brobyskolan omgående! 

- Ge alla elever möjlighet till ett rikt språk t.ex. genom specialpedagoger, 

lässatsningar och väl fungerande skolbibliotek. 

- Satsa på hälsofrämjande skolutveckling t.ex. genom motion och idrott. 

- Utveckla Nyströmska gymnasieskolan med spetsutbildningar och fler 

lärlingsplatser. 

- Att elever med behov av särskilt stöd ska få det tidigt. Stärk elevhälsan! 

- Utveckla fritidsverksamhet, i dialog med barn och ungdomar. 

- Utveckla samarbetet med näringslivet t.ex. genom prao.  

Under våra år som alliansparti i 

majoritet sköttes Söderköpings 

kommuns ekonomi med stor 

noggrannhet. Resultatet ledde 

då till budgetöverskott som 

användes till nya satsningar. I 

framtiden ska Liberalerna 

fortsätta att prioritera skola, 

vård och omsorg och sträva 

efter oförändrad 

kommunalskatt. 

 

Val till kommunfullmäktige: 

1. Ellen Friberg 

2. Patrik Wåtz 

3. Lisa Andersson 

4. Inga-lill Östlund 

5. Mikael Arosenius 

6. Anna Hjort 

7. Lars Friberg 

8. Kerstin Ekeström 

9. Rolf Engwall 

10.  Monica Jönsson 

11.  John-Olof Lindqvist 

12.  Christina Forsman Nilsson 

13.  Krister Larsson 

14. Sara Almroth 
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- Värna valfrihet i förskolan genom att t.ex. behålla familjedaghem, skapa Ur- 

och  skurverksamhet och främja olika verksamhetsformer.  

- Ge förskolepedagogerna mandat att skapa små och harmoniska förskole-

enheter. 

- Låta barn uppleva och lära i naturen. 

Social omsorg 
Hela livet ska levas! Alla medborgare har rätt till självständighet och 

medbestämmande, oavsett ålder och livssituation. All omsorg ska utgå från 

individens behov. Valfrihet är en självklarhet! 

I Söderköping vill vi inom äldreomsorgen: 

- Ha goda boendeformer i både kommunal och privat regi samt fler 

anpassade boenden. Vi behöver ett särskilt boende i östra kommundelen 

och trygghetsboenden på flera orter. 

- Ha en decentraliserad hemtjänst. 

- Satsa mer på aktiviteter för att bryta ensamhet. Utveckla samarbetet med 

skola, föreningar och frivilligorganisationer.  

- Erbjuda anhörigstöd.  

- Att maten om möjligt ska var lagad på plats med stort fokus på rätt 

näringsvärde. Matråden ska få större inflytande.  

- Ge hemsjukvården förutsättningar för god vård och adekvat medicinering.  

I Söderköping vill vi inom LSS-sektorn: 

- Satsa på bra boenden där minst ett nytt LSS-boende byggs. 

- Gör alla kommunala miljöer anpassade och tillgängliga för alla. 

- Utveckla daglig verksamhet och fritidsverksamhet. 

 

 

 

Miljö 
Liberaler har en i grunden 

optimistisk syn på framtiden, 

teknikutveckling och en tilltro 

till varje generations förmåga 

att finna lösningar på sin tids 

problem. Liberal politik syftar 

till att skapa och utveckla 

samhällen där människan ges 

möjlighet att ta ansvar för hur 

hon tillsammans med andra 

människor bidrar till hållbar 

utveckling.  

I Söderköping vill vi: 

- Ha fungerande 

kollektivtrafik. 

- Satsa på närproducerad och 

giftfri mat. 

- Att kommunen använder 

förnyelsebar energi. 

- Att kommunen tar 

miljöhänsyn i sina 

upphandlingar. 

- Bygga en stadsnära 

återvinningsstation. 

- Satsa på åtgärder för att 

skydda och återställa 

Östersjön. 

- Satsa på information och 

utbildning för 

kommunanställda och 

medborgare. 
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Näringsliv, arbetsmarknad, boende och infrastruktur 
I Söderköping vill vi: 

- Att kommunen är näringslivsvänlig, t.ex. genom tydligare information, råd 

och stöd och snabb handläggning. 

- Utveckla lärlingssystemet och erbjuda ungdomar mellan 16-18 år 

meningsfulla sommarjobb. 

- Ta fram tomter för villabebyggelse. 

- Bygga hyreslägenheter även på landsbygden. 

- Ha snabba och enkla beslut/regler för de som vill bygga på landsbygden. 

- Ha tydliga politiska prioriteringar vad gäller planläggning. 

- Värna Brunnsparken. 

- Satsa på gång- och cykelvägar. 

- Arbeta aktivt för ny dragning E-22. 

Kultur 
I Söderköping vill vi: 

- Främja läsning genom ett brett sortiment, kompetent personal och 

generösa öppettider på våra bibliotek. 

- Uppmuntra barn och unga till eget kulturskapande bland annat genom 

Kulturskolan och Skapande skola.  

- Skapa bättre möjlighet till kultur för äldre. t.ex. genom utställningar, 

arrangemang och läsombud. 

- Att kommunen stödjer och uppmuntrar kulturutövare.  

Integration 
Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli 

en del av ett Sverige som växer och utvecklas. 

I Söderköping vill vi: 

- Att kommunen säkerställer att nyanlända får ta del av svensk kultur samt  

får information och utbildning om regler, normer och samhälle. 

- Satsa på kvalitativ språkundervisning varvad med praktik.  

- Fortsätta utveckla samarbetet med föreningar och andra organisationer för 

att skapa naturliga möten i vardagen. 

- Att alla nyanlända ska ha fadder eller värdfamilj. 

- Ställa krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd. 

 

Jämställdhet 
Den jämställdhetspolitiska 

målsättningen ska utgå ifrån 

att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter 

på livets alla väsentliga 

områden.  

Dessa väsentliga områden är: 

ett eget arbete som ger egen 

försörjning, inflytande i 

samhället, vård av hem och 

barn samt frihet från sexuella 

trakasserier och våld. 

I Söderköping vill vi: 

- Att kommunen beslutar att 

underteckna CEMR-

deklarationen om 

jämställdhet. 

- Att det ska råda jämställda 

arbetsvillkor och en 

jämställd lönepolitik. 

- Ha tydligare uppföljning av 

kommunens 

likabehandlingsplan och 

att denna redovisas minst 

vartannat år. 

- Att kommunen bidrar till 

förebyggande arbete mot 

våld i nära relationer. 

- Fördela resurser till 

föreningslivet utifrån ett 

genusperspektiv samt 

åtgärda eventuell 

snedfördelning. 

 


