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Varför ska du rösta på oss i valet? 

Du har precis nu börjat läsa vårt valmanifest inför valet 2018. Med hjälp av det  

vill vi att du ska skapa dig en bild av det som vi vill göra tillsammans med dig  

efter valet.  

Nybro växer och det innebär att vi blir fler äldre och fler barn. Detta ställer allt  

högre krav på oss som kommun. 

Vi behöver göra stora satsningar på mer personal i välfärden, för att den skall  

fungera i hela kommunen. Vi måste satsa mer på barnomsorg, skola och omsorg. 

Vi vill att Nybros invånare ska känna sig trygga oavsett var man bor,  

landsbygden ägs inte bara av ett parti, därför vill vi socialdemokrater under denna  

mandatperiod bland annat verka för att bygga lägenheter på landsbygden,  

t.ex. i radhushusform eller det som passar just din bygd.  

Detta är exempel på det som du kommer läsa i detta valmanifest.  

När du har läst klart, då vet du varför du ska rösta på oss.  

Vi hoppas att få ditt förtroende och din röst och ser fram emot fyra trevliga år tillsammans. 

Tillsammans skapar vi ett bättre Nybro för alla! 

Mikael Svanström 

Kommunalrådskandidat 

Socialdemokraterna Nybro 

 



LSS
Ett värdigt liv med livskvalitet är lika 

självklart för människor som uppbär LSS 

som för andra. För Socialdemokraterna i 

Nybro handlar tillgänglighet om att forma 

ett samhälle som inte sätter gränser för 

människor med funktionsvariationer 

eftersom alla människor behövs.  

En viktig fråga avseende personlig assistans i 

Nybro är innehållet i verksamheten och hur 

lagar och förordningar tillämpas och 

efterföljs.  

Personer med funktionsvariationer av olika 

slag ska kunna delta i alla sociala, politiska, 

ekonomiska och kulturella delar av 

samhället. Socialdemokraterna satsar på att 

stärka funktionshindrades möjligheter till 

utbildning och att komma in eller tillbaks till 

arbetslivet. Det handlar om värdighet och 

om mänskliga rättigheter 

Lagen om stöd och service (LSS) och 

assistansersättning behöver ständigt ses över 

och förbättras. Vår regering har redan nu, i 

avvaktan på ny lagstiftning, infört bl.a. en 

”broms” för så kallad tvåårs-omprövningar 

och förbättrat möjligheterna för att bevilja 

personlig assistans för resor, väntetid och 

beredskap under dygnsvila. Regeringen tar 

även bort det kritiserade sparkravet på 

personlig assistans 

Vår välfärdspolitik skall vara öppen för alla, 

fördelad efter behov och betald med 

skattemedel. Ansvaret för detta ligger alltid 

på våra politiker. Därför ska vi inte sälja bort 

utförarledet till privata aktörer. Privata 

alternativ skall få finnas men tillstånd, tillsyn 

av kvalitet och resultat ska i alla lägen finnas 

hos det offentliga, så att våra pengar används 

till det som det är avsett och inte till privata 

vinster. Det är ju vi skattebetalare som 

gemensamt betalar denna verksamhet. 

 

 

 

 

 

 
 

Barn och unga vuxna (psykisk ohälsa och samverkan)

Våra barn och ungdomar är det värdefullaste 
vi har. För de allra flesta är Sverige ett bra 
land att växa upp i, med väl utbyggd 
förskola, bra skolor, trygga bostadsområden, 
en rik fritid och en ren natur. Alla barn har 
rätt att känna sig delaktiga, trygga och få en 
god start i livet. Att ge alla unga människor 
en chans att utveckla sina förmågor är en 
stark drivkraft för oss. Vi menar att det är ett 
samhälleligt ansvar att åstadkomma goda 
uppväxtvillkor för barn och ungdom, därför 
krävs både riktade insatser för dem med 
störst behov och en god generell välfärd. 

Alla människor är beroende av trygghet och 
delaktighet för att må bra. Särskilt gäller 
detta barn och unga vuxna. Andelen barn 
och ungdomar som uppger sig lida av 
psykiska och psykosomatiska besvär har 
ökat. Många barn som signalerar psykisk 
ohälsa har också problem av social karaktär. 
Det behövs vuxna människor för att stödja 
och ge omsorg. Detta stöd kan ges dels 
direkt till barn och ungdomar men också 
indirekt till föräldrar och andra vuxna. 

 

- Att återinföra bussarna till daglig verksamhet inom LSS för att möjliggöra delaktighet och en 
tryggare transport till sin sysselsättning 

- Att LSS verksamheten ska förbli i kommunal offentlig regi med möjlighet att välja privat utförare 
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Personal i förskola och skola kan ofta tidigt 
identifiera barn som senare drabbas av en 
omfattande problematik. Men det är svårt 
för barn och familjer att få ett tidigt stöd. 
Även om det är svårt att förutse om ett barn 
kommer att få en positiv eller negativ 
livsutveckling så gäller generellt att ju fler 
samtidiga riskfaktorer som finns, desto 
större risk för en negativ utveckling. Omvänt 
gäller att om det finns många skyddande 
faktorer så ökar möjligheterna till en positiv 
utveckling. Barn med psykisk sjukdom eller 
psykiskt funktionshinder som har föräldrar 
som själva lider av psykiska eller sociala 
problem är självklart utsatta.  

De insatser som samhället ger ska minska 
riskfaktorerna och öka de skyddande 
omständigheterna. Problemet är att barn och 
unga med en sammansatt problematik ofta 
kräver flera helt skilda insatser som helst ska 
ges i ett sammanhang för att förbättra 
situationen.  
I den sociala omsorgen och i vården 
upplever personalen ofta att de är 
otillräckliga och ensamma i den praktiska 
situationen när det handlar om att hjälpa 
barn med omfattande problem. 

Verksamheter som skapat gemensamma 
arbetssätt där praktiska sociala insatser 
kombineras med psykiatrisk behandling och 
stöd som ges till både barn och de vuxna i 
familjen har störst möjlighet att hantera 
problem från olika livsområden.  

För att de tillgängliga resurserna ska räcka till 
för att möta barns och ungdomars skiftande 
behov av insatser för psykisk ohälsa måste 
all vård utgå från den lämpligaste 
verksamheten. Dessutom måste de olika 
verksamheternas uppdrag överlappa 
varandra så att inga barn eller ungdomar 
riskerar att bli utan nödvändiga insatser när 
det råder oklarheter vem som har ansvaret.   

För att ta en liknelse: Om det börjar brinna 
så vet man vem man ska ringa, men om ett 
barn mår dåligt eller har stora problem vet 
man ofta inte vem man ska ringa för att få 
snabb hjälp. Därför behövs det en Barnens 
räddningstjänst för barn och ungdomar i kris 
och deras föräldrar.  

Många av de barn och ungdomar som 
signalerar psykisk ohälsa har också problem 
av social karaktär. Det kan handla om barn 
vars föräldrar sviktar i omsorgen om dem på 
grund av egen psykisk sjukdom eller 
missbruk, eller om barn som visar upp egna 
riskbeteenden i form av allvarliga 
uppförande- och koncentrationsstörningar, 
aggressivitet, utagerande beteende, brister i 
den sociala utvecklingen, skolk, missbruk 
eller kriminalitet. Det här är beteenden som 
kan ge individen stora problem i skolan. 

När denna typ av bekymmer uppstår ska 
skolan kalla till en elevvårdskonferens dit 
barnet och deras föräldrar bjuds in. På en 
elevvårdskonferens finns många från 
professionen (lärare, rektor, skolsköterska, 
skolläkare och ofta socialsekreterare).  
Många föräldrar och barn har vittnat om att 
det kan upplevas som en extremt utsatt och 
pressad situation. Man känner sig utlämnad, 
misslyckad, skyldig och ensam, och man 
hade så gärna velat ha någon med sig som 
stod på ens sida. Det behövs någon som vet 
hur man hjälper och stöder föräldrarna med 
att tackla situationen, vilka krav på stöd som 
man har rätt att ställa på skola och vård - 
helt enkelt ett ombud som står på ens egen 
sida och inte företräder en myndighet och 
motpart. Om barnet till exempel har en 
ADHD-diagnos så kan ombudet vara en 
representant från patientföreningen 
Attention. Självklart ska alla ombud utbildas 
för denna uppgift. 

Barn som upplever våld i familjen löper en 

stor risk att själva utsättas för fysisk 

misshandel och/eller sexuella övergrepp. Att 

se sin förälder bli slagen kan vidare ses som 

en form av psykisk misshandel. Sådana 

händelser kan ge allvarliga konsekvenser för 

barn. I Sverige har vi genom en skärpning av 

socialtjänstlagen slagit fast att socialnämnden 

ska betrakta barn som bevittnat våld eller 

andra övergrepp mot närstående vuxna som 

offer för brott. 

Det är inte ovanligt att barn i familjer där det 
förekommer våld blir utsatta för flera typer 
av övergrepp eller omsorgssvikt. 
Förekomsten av psykisk ohälsa är hög bland 
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kvinnor som utsatts för våld. Detta påverkar 
deras förmåga att vara fysiskt och psykiskt 
tillgängliga i den grad som deras barn 
behöver. Samtidigt görs mamman 
huvudansvarig för barnens välbefinnande 
och säkerhet - pappan och hans ansvar lyser 
ofta med sin frånvaro både i utredningar och 
interventioner av olika slag.  

Oförmågan att skydda barnet läggs därmed 
på mamman, trots att forskning visar att 
mödrar ofta gör väsentliga försök att skydda 

sina barn. Vi anser att individ- och 
familjeförvaltningen endast använder 
personal med socionomutbildning gärna 
med särskild kompetens, inom området 
”våld i nära relationer”, vid utredningar med 
barn som blivit utsatta för våldtäkter, 
sexuella- fysiska- eller psykiska trakasserier 
samt att det genomförs utbildningsinsatser 
inom detta område för samtlig personal 
inom barn- och familjeenheten 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRD OCH OMSORG 

Vi lever längre, gruppen äldre blir fler och 

behovet av äldreomsorg ökar. Fler personer 

med stora omsorgsbehov kommer att bo 

kvar hemma. Det kommer att krävas större 

satsningar på förebyggande åtgärder och det 

kommer att ställa stora krav på Nybro 

kommuns vård och omsorg. Alla, även äldre 

med tilltagande ohälsa, har rätt till ett liv i 

frihet, rätt till sociala aktiviteter, rätt till 

trygghet och rätt till att själva råda över sina 

liv. 

Konkurrensen om arbetskraften och kraven 

att kvalificera sig som en bra arbetsplats 

ökar. En decentraliserad organisation där 

möjlighet att styra över sin arbetstid och 

driftsformer där personal och boende har 

större inflytande och påverkan kommer att 

vara ett måste för att öka arbetsplatsens 

attraktionskraft. 

Vi lever längre men blir också allt friskare 

och behovet av en meningsfull fritid blir allt 

viktigare. Både i grupp och enskilt. Nybro 

kommun ska säkerställa att det finns 

bostäder anpassade för äldre i befintligt 

fastighetsbestånd samt att i egen regi bygga 

och driva särskilda boende och 

trygghetsboende. Behovet av platser inom 

omsorgen ökar ständigt. Aktuell statistik för 

Nybro kommun visar att det 2030 ska finnas 

500 personer fler som är 85 år och äldre. 

Detta innebär att behovet av boenden inom 

särskilt boende, demensboende samt hjälp i 

hemmet ökar massivt. Vilket också innebär 

att kostnaderna för denna verksamhet 

skjuter rejält i höjden. 

Äldreomsorgen i Nybro kommun ska utgå 

från vårdmodellen personcentrerad vård, där 

omsorgstagaren och de anhöriga är aktiva 

och delaktiga i planeringen och 

genomförandet av vården. En 

 
 

- Att Nybro kommun instiftar en åtgärdsplan för ungdomar som drabbas av psykiska problem 

- Att man prövar en modell där föräldrar har rätt till ombud när de kallas till skolan på samtal eller 
elevvårdskonferens om sitt barns problem eller uppförande 

- Att det genomförs utbildningsinsatser för personal inom barn- och familjeenheten inom området 

”våld i nära relationer” 
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personcentrerad vård innebär att personens 

unika perspektiv ges likvärdig giltighet som 

det professionella perspektivet. 

Arbetssituationen och därmed arbetsmiljön 

för våra anställda inom demensvården är 

idag på gränsen till omöjlig. 

Grundbemanningen är idag 0,75 vilket inte 

är tillräcklig för att hinna med de uppgifter 

och den omvårdnad som de boende behöver 

och har rätt till.  Därför vill vi öka till 0,85. 

Vi ökade grundbemanningen på de särskilda 

boende från 0,55 till 0,65 under 2017. Det är 

vår uppgift att se till att arbetsmiljön inom 

våra verksamheter är bra. Genom att utöka 

grundbemanningen inom omsorgen kan vi 

också närma oss målet att helt ta bort de 

delade turerna samt värna om var tredje 

helgtjänstgöring. 

I ett jämlikt och jämställt Nybro måste vi 

fortsätta ta tillvara, stödja och stimulera 

ideella  

organisationer, pensionärsorganisationer och 

frivilligarbetare, bland annat för att stärka 

det förebyggande arbetet och motverka den 

ofrivilliga ensamheten Man talar om en 

budgetökning med 50 till 100 % år 2030. 

Omsorgstagarna ska erbjudas en meningsfull 
och individuellt anpassad fritid, oavsett 
boendeform. Isolering är ett stort problem  
bland våra äldre.  Vi skall också sträva för en 
förbättring vad gäller antalet personal som 
en omsorgstagare inom hemtjänst träffar.  
 
Bra och näringsrik mat är viktig för att hålla 
sig pigg som gammal och för att tillfriskna 
efter sjukdom. God mat är också en del av 
en god livskvalitet. Nybros omsorgstagare 
skall därför erbjudas näringsriktig och god 
mat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Att man som äldre ska ha möjlighet att själv kunna välja sin boendeform 

- Nybyggnation av särskilda boenden i egen regi 

- Nybyggnation av trygghetsboende i egen regi 

- Avveckling av delade turer  

- Att värna om helgtjänstgöring var tredje helg 

- Att öka grundbemanningen på demensboenden till 0,85 

- Att ute- och innemiljö inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde  
ska präglas av trygghet 

- Att utöka stödet till frivilligverksamheten 

- Att omsorgstagare inom hemtjänst ska få träffa så få personal som möjligt 

- Att Nybros omsorgstagare skall erbjudas näringsriktig och god mat 
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HELA KOMMUNEN SKA LEVA 

Nybro kommun är Kalmar läns näst största 
kommun till ytan. Det finns därför invånare 
som bor långt ifrån centralorten. Därför är 
det viktigt att vi skapar goda förutsättningar 
för att bo och verka i hela kommunen. Det 
pågår just nu en fiberutbyggnad för att både 
invånare och företag ska kunna ha god 
digitala kommunikationer. Men det räcker 
inte.   

 
För att kunna bibehålla en god service och få 
till en god utveckling vill vi skapa forum där 
kommun, föreningsliv, lokalt näringsliv och 
invånare möte och pratar utveckling. Det är 
viktigt att ta tillvara på och stödja det driv 
och engagemang som finns i bygden. Utan 
dessa krafter klarar vi inte vår utmaning med 
en levande landsbygd.  

När det finns näringsidkare som vill starta en 
verksamhet t.ex. affär och bensinmack ska 
kommunen stödja detta så långt lagen 
tillåter. 
En annan förutsättning är att människor ska 
kunna bo bra. Därför är det viktigt att det 
finns tillgång till moderna och bra bostäder i 
hela kommunen. Idag är det svårt för 
privatpersoner att få lån till nybyggnation på 
landsbygden vilket ställer högre krav på oss 
som kommun se till att det finns bostäder 
för både yngre och äldre. Inom detta område 
kan kommun göra mer för att få igång en 
nyproduktion på landsbygden. 
 
Vi fick under 2017 igenom en satsning på 
utbyggd kollektivtrafik som ännu inte givit 
önskad effekt, här kan behövas nya lösningar 
för att skapa möjligheter för fler att använda 
kollektivtrafiken.  Vi måste hitta nya sätt 
som tillgodoser framtidens utmaningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARN, SKOLA OCH UTBILDNING 

Nybro växer. Fler barn föds och 
inflyttningen ökar till vår stora glädje. 
Samtidigt så ställer det höga krav på att vi 
skapar tillräckligt med platser inom 
barnomsorg och skola. Idag tvingas vi till 
stora grupper/klasser för att vi inte har 
tillräckliga lokaler, vi har även svårt att klara 
platsgarantin inom barnomsorgen. Detta 
måste vi ändra på. De första skolåren är 
viktiga, därför ska barn som börjar i skolan i 
gå i de största skolorna och klasserna ska 
inte heller vara för stora. 

Alla elever har rätt till det stöd de behöver 
för att kunna lämna grundskolan med 
fullständiga betyg och alla elever ska ha 
möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier. 
Dessa målsättningar uppfylls inte i dag. 

De senaste åren har vi sett hur 
klasstorlekarna har ökat, hur skillnaden 
mellan skolorna ökat och skolresultaten har 
rasat. Vi har idag en mycket ojämn 
fördelning av nyanlända på våra skolor, 
vilket gör att alla barn i Nybro inte får 

 

- Att nybyggnation av radhus sker på landsbygden 

- Att titta på nya möjligheter för kollektivt resande  

- Att utveckla hur vi kan stödja det lokala näringslivet på landsbygden 

- Att skapa mötesplatser för invånare, föreningsliv och näringsliv där vi jobbar med 
utvecklingsfrågor 

- Att skapa förutsättningar för att räddningstjänsten ska fungera i hela kommunen 

- Att genom landsbygdsfonden stötta lokala initiativ för en levande landsbygd 
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samma förutsättningar. Detta måste vi ändra 
på. 

För att på ett bättre sätt kunna fördela 
nyanlända elever på ett jämnt och rättvist 
måste vi se över hur vi fördelar elever mellan 
skolor och för att få plats med alla elever 
måste vi bygga nya skolor. Alla beslut som 
fattas ska värderas utifrån vilka effekter 
besluten har på segregationen. 

Alla elever har inte samma möjlighet till stöd 
och läxhjälp hemma. Därför ska alla elever 
erbjudas läxhjälp och studiestöd. Vi ska 
också följa utvecklingen kring läxfriskola i de 
orter som har detta och uppmuntra de 
enskilda skolorna i Nybro att bedöma 
möjligheten att införa det i verksamheten. 

En avgörande faktor för en god skolgång är 
bra lärare, därför måste vi bli bättre på att 
behålla våra kompetenta lärare och att locka 
nya. Personalen måste vidare ges goda 
möjligheter till fortbildning och 
vidareutbildning. Satsningen på det lokala 
lärarlönelyftet räcker inte utan fortsatta 
satsningar på lärarkåren är viktig. 
Arbetsmiljöfrågorna måste lyftas fram.  

Med rådande lärarbrist är det viktigt att vi 
stärker de stödjande personalgrupperna i 
skolan. Det handlar om olika kompetenser 
som kan stödja elevernas inlärning. 
Elevhälsan är ett sådant exempel som idag 
befinner sig i en pressad situation med långa 
väntetider.  

Elever med svårigheter i skolan är ofta barn 
och ungdomar med problem som inte alltid 
har direkt samband med skolarbetet och 
som inte kan lösas med mer betyg eller mer 
undervisning. Det kan handla om 

depressioner eller oro för någon i familjen, 
ätstörningar, prestationskrav, mobbning eller 
sociala problem. Många barn och ungdomar 
behöver någon vuxen att tala med, någon att 
söka hjälp och vård hos. Samtidigt satsar 
många kommuner jämförelsevis små 
ekonomiska resurser på elevhälsan.             
Mottagningstiderna ute på skolorna behöver 
byggas ut. Skolsköterska, kurator, psykolog 
måste få mer tid för direkt möte med 
eleverna. Barn och ungdomar går sällan till 
vårdcentralen med sina bekymmer. De söker 
sig i första hand till sin skolsköterska för 
diffusa symtom och tidiga tecken på ohälsa. 
För att kunna ta emot barnen på deras egna 
premisser behöver skolsköterskan tillräckligt 
med tid. 
 
Andra grupper är specialpedagoger och 
fritidsledare. Dessa grupper frigör stora 
pedagogiska resurser genom att avlasta 
lärarna och förbättra elevernas välmående 
och trivsel.  

De satsningar som gjorts på barnomsorg på 
kvällstid räcker inte. Stängningstiden är för 
tidig vilket gör att föräldrar som arbetar på 
obekväma arbetstider inte utnyttjar 
erbjudandet i tillräckligt hög grad. Vi måste 
bygga ut barnomsorgen på obekväm 
arbetstid genom att erbjuda detta under 
dygnets alla timmar. Ingen invånare inom 
Nybro kommun ska behöva tacka nej till ett 
arbete på grund av avsaknad av barnomsorg. 

Vi ser ett ökat antal anmälningar om 
kränkningar, och vi ska fortsätta ha 
nolltolerans mot mobbning och kränkande 
behandling. De enskilda skolorna ska utifrån 
sina egna förutsättningar ges stor frihet att 
leva upp till målsättningen om nolltolerans.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Att minska storlekarna på barngrupper och skolklasser  

- Att alla beslut som fattas värderas utifrån de effekter besluten har på segregationen 

- Att förbättra arbetsmiljön i skolan, förskolan och fritidshem 

- Att skolhälsovården byggs ut så elevvårdspersonalen får mer tid för det direkta mötet med eleverna 

- Att öka antalet vuxna i skolan för att upptäcka elever med speciella behov tidigare 

- Att säkerställa att det ska finnas trygghetspedagoger på alla skolor för att skapa en tryggare skolgång  
och avlasta lärarna 

- Att bygga ut barnomsorgen på obekväm arbetstid och erbjuda detta under dygnets alla timmar 

- Att eleverna skall erbjudas läxhjälp och studiestöd samt att följa utvecklingen i de kommuner som 
infört läxfri skola  

- En utökning av vuxenutbildningen med särskilt fokus på utbildningar inom bristyrken 
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KULTUR  

Kulturen är en viktig del i ett demokratiskt 
och hållbart samhälle. Kulturen skapar 
mötesplatser som ger utrymme för mångfald 
och social sammanhållning. Investeringar i 
kultur skapar ett rikare samhälle och banar 
väg för nya jobb, både inom och utanför de 
kreativa näringarna. Därför är vi glada för att 
vi åter får en kulturnämnd med ett tydligt 
uppdrag att utveckla kulturfrågorna i vår 
kommun. 

Vi har idag idrottsinriktningar på vissa 
gymnasieprogram. På samma sätt borde det 
finnas en möjlighet att välja en 
konstinriktning. Vi vill skapa möjligheter för 
detta genom en samverkan mellan gymnasiet 
och den verksamhet som finns i Pukeberg. 
Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla 
oavsett vara man bor eller vilka 
förutsättningar man har. Kulturskolan ska ge 
barn och unga möjlighet att lära, utöva och 
uppleva konstuttryck. För oss 
Socialdemokrater är det viktigt att alla barn 
och unga får plats på kulturskolan och 
samverkan mellan skola kulturskola 
förstärks.  
 

Biblioteket är en av få kravlösa platser där 
man har fri tillgång till kunskap. Det är en 
arena för social gemenskap, spännande 
kulturupplevelser och kunskapsinhämtning.    
Därför är en god tillgänglighet viktigt både 
fysiskt genom öppettider anpassade för 
besökarna, och digitalt för de som inte kan 
besöka biblioteket. 
Kulturhuset ska utvecklas till en modern 
kulturmötesplats där boende i kommunen 
och tillresta kan möta ett rikt kulturutbud. 
 
Nybro bär ett stort kulturarv, varav Gunnar 
Theanders freskomålning är en viktig del.  
Vi vill därför verka för att säkerställa 
freskens bevarande och att den blir 
tillgänglig för allmänheten.  
Linnaeus Innovation Design Lab – 
Kompetenscenter Pukeberg är ett 
kompetenscenter för design, innovation och 
entreprenörskap. Vi Socialdemokrater ser att 
samverkan av detta slag är avgörande för att 
ta tillvara på kompetens, kunskap men också 
som en resurs för utveckling och tillväxt. Vi 
anser att det är viktigt att den samverkan 
som sker mellan universitetet, näringsliv och 
samhället fortsätter även efter att projektet 
har avslutats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
- En möjlighet att välja konstinriktning på gymnasiet 

- Att alla barn och unga får plats på kulturskolan och att samverkan mellan skola  
kulturskola förstärks  

- Att säkerställa freskomålningens bevarande och att den blir tillgänglig för allmänheten 

- Att den samverkan som sker mellan universitetet, näringsliv och samhälle genom LidLab 
fortsätter även efter projektet avslutas 

- Att bibehålla 1 % regeln för inköp/underhåll av konst vid byggnadsinvestering 

- Att genom stöd till studieförbund och kulturföreningar skapa ett rikare kulturliv i Nybro 
kommun 
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SPORT OCH FRITID  

Sport utgår ofta från träning och tävling, att 
utmana sig själv i lag eller som enskild. Fritid 
kan vara kultur likväl som vandring i 
Svartbäcksmåla.  
Sport och fritid skall vara jämställd och 
jämlik precis som allt annat i vårt samhälle 
oavsett religion, kön eller etnisk bakgrund. 
Utgångspunkten skall alltså vara att alla 
oavsett intresse ska ha möjlighet och lika 
förutsättningar att utöva sin 
favoritfritidssysselsättning 
 
För att lyckas med det ska vi i första hand 
utveckla det vi har och se till att de 
anläggningar som finns är ändamålsenliga, 
väl underhållna och fullt utrustade.  
Vi vet samtidigt att det redan idag är brist på 
tider i våra idrottsanläggningar. Det finns 
även föreningar som helt eller delvis som 
saknar anläggningar för att utöva sin 
fritidssysselsättning och föreningar som idag 
har för små anläggningar. Vi måste därför i 
dialog med alla föreningar och medborgare 
göra ett arbete där vi tar fram nuvarande och 

framtida behov av nya idrottsanläggningar 
oavsett om det inomhushallar eller 
utomhusanläggningar. När det byggs nya 
skolor ska även möjligheten till 
ändamålsenliga hallar som passar såväl skola 
som föreningsliv ses över.  

Det finns många sporter som går att utöva i 
vår kommun och det finns också ett rikt 
friluftsliv och naturskön omgivning. Att 
fortsätta med planerna kring svartbäcksmåla 
är självklarhet. Målet ska vara att bli en 
kombinerad sport och fritidsanläggning för 
alla. 
 
I Nybro centralort erbjuds det både 
inomhusgym och utomhusgym. Här behöver 
vi göra en insats för att se till att det skapas 
förutsättningar för gymanläggningar även på 
mindre tätorter. Även för detta krävs 
samverkan och dialog med det lokala 
föreningslivet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- En fortsatt utveckling av Svartbäcksmåla friluftsområde samt se över transportmöjligheter dit 

- En översyn av våra idrottsanläggningar och säkerställa att de är ändamålsenliga för de 
idrotter som utövas i dem 

- Att genom samverkan och dialog med föreningslivet och invånare se över behovet av nya 
anläggningar på kort och lång sikt 

- En bättre tillgång på tider i idrottshallar genom att bygga en ny fullstor sporthall i samband 
med kommande skolbygge 

- Att genom samverkan med det lokala föreningslivet skapa tillgång till gym på våra mindre 
tätorter 

- Att sport och fritids verksamheten ska vara jämställd och jämlik 
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INFRASTRUKTUR 

Nybro ska ha en infrastruktur som invånarna 
kan lita på.  Det handlar om att bygga bort 
risker och faror i trafiken för att minska 
antalet olyckor. Det handlar också om att 
stimulera användandet av alternativ till bilen, 
bygga för att underlätta användandet av 

alternativa transportmedel som 
kollektivtrafik och cykel. Det handlar om att 
säkra tillgången rent vatten, el och fiber. Vi 
måste öka fokus på att göra vårt samhälle 
mer klimatsmart och ekologiskt hållbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRATION  

För oss Socialdemokrater handlar 

integration om att alla som kan jobba ska 

jobba och att språket är nyckeln till arbete.  

För att snabbare komma in i arbetslivet 

måste vi få till en bättre process när 

nyanlända ska kunna validera sina betyg så 

att de snabbare kan komma ut på 

arbetsmarknaden.  

En viktig insats för att få en lyckad 

integration är att vi riktar insatser för 

utrikesfödda kvinnor så att de snabbare kan 

komma ut i arbete och bidrar till vår välfärd.  

I Nybro råder det brist på arbetskraft i 

många branscher. Många av de som kommer 

är yngre. Hela samhället vinner på ökade 

möjligheter till utbildning så att fler kan ta 

lediga jobb.  Det är därför viktigt, inte bara 

för de nyanlända utan även för våra företag 

att vi snabbt kan få ut våra nyanlända i jobb. 

Vi vill prioritera att vi snabbt kan erbjuda 

språkträning och SFI. Vi behöver bygga ut 

vår vuxenutbildning och tillsammans med 

näringslivet ta fram utbildningar som leder 

till jobb.  

Även om ett jobb är viktigt för en god 

integration så är det inte tillräckligt. Det är 

viktigt att de nyanlända lär känna det 

svenska samhället och våra värderingar. 

  

 

 

 

 

 

- En fortsatt utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar till skolor och idrottsanläggningar 

- En sammankoppling av GC-vägar där det saknas idag  

- En planfri korsning vid Smedstorp  

- Att det tas fram nya bostadsområden för att möjliggöra byggnation i hela kommunen  

- Att färdigställa fiberutbyggnaden i hela kommunen 

- Att fortsätta bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att säkra våra vattentäkter 

 

 

- Att fortsätta bygga ut den yrkesinriktade SFI-utbildningen 

- Riktade insatser för utrikesfödda kvinnor så att de snabbare kan komma ut i arbete 

- Att vidareutveckla den obligatoriska samhällsorienteringen för nyanlända och öka kunskapen 
om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle 
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ETT LEVANDE CENTRUM 

Ett levande centrum är viktigt för 
kommunkänslan. Torget ska vara en plats 
där det råder liv och rörelse, det ska vara en 
plats där möten och samtal sker, det ska vara 
en plats för alla. Det byggs nu ett flertal 
bostäder kring torget. Det innebär att en 
större andel av befolkningen kommer att bo 
nära torget mot vad det gör idag. Det 
öppnar för en ökad rörlighet på och 
omkring torget.    

Sedan vi öppnade storgatan för biltrafik har 
det bildats rörelse i form av bilar som 
passerar genom centrum, vissa stannar på 
någon av parkeringsplatserna många andra 
kör bara igenom. Samtidigt har det skapats 
en irritation. Gående och cyklister har 
tvingats upp på trottoarerna och trängs inte 
bara med varandra utan även med butikernas 
trottoarpratare och med snö på vintern. 
Barnfamiljer och äldre vittnar om att de är 
rädda för att gå på storgatan med sina barn 
samtidigt som bilarna kör förbi på nära håll. 
Vi hade hoppats att handeln skulle blossa 
upp om vi öppnade upp för biltrafik. Tyvärr 
har inte försöket gett den effekt man 
hoppats. Flera butiker har de senaste åren 
stängt, vissa har ersatts av nya medan andra 
fortfarande står tomma.  

Vi vill på grund av dessa anledningar stänga 
storgatan för trafik och återinrätta den 
gågata vi tidigare hade. När vi gjort egna 
undersökningar bland befolkningen är stödet 
för att stänga storgatan för trafik stort. En 

majoritet vill ha tillbaka en gågata där man i 
eget tempo ska ströva längs storgatan. För 
personer med handikapp skall det även i 
fortsättningen vara möjligt att köra in och 
parkera på angivna platser längs storgatan.  

Samtidigt måste arbetet med att göra 
centrum attraktivt förstärkas. Vi måste ha ett 
närmare samarbete med näringslivet för att 
skapa samarbeten kring hur vi informerar 
invånare och turister vilka butiker som finns, 
möjlighet till skyltning vid kommunens 
parkeringsplatser är ett exempel.  Vi vill även 
stärka samarbetet med kommunens olika 
föreningar och uppmuntra dem till att 
anordna aktiviteter kopplat till deras 
verksamhet i centrum.  

Vi har några återkommande evenemang i 
Nybro som lockar mycket människor till 
centrum. Smaka på världen och tjejkvällarna 
är ett par exempel på populära 
återkommande evenemang. Vi vill göra det 
enklare att skapa nya evenemang. Det är idag 
för krångligt och tidskrävande för att det ska 
vara riktigt lockande att lägga ner tiden att 
genomföra sina evenemangsidéer. Jakten på 
sponsorer är ofta tidskrävande och i många 
fall så pass omöjlig att vissa evenemang 
aldrig kan genomföras. Vi vill därför inrätta 
en kommunal evenemangsfond där det ska 
vara möjligt att söka pengar för att 
genomföra nya och spännande evenemang i 
vår kommun.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Att återinföra gågata längs storgatan genom centrum  

- Att inrätta en kommunal evenemangsfond  

- Att förbättra kommunikation och samarbete mellan kommun och näringsliv  

- Att stärka samarbetet med kommunens föreningar  

- Att förbättra utsmyckning i centrum och skapa mötesplatser på torget för ökad trivsel för både 
invånare och besökare 
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JÄMSTÄLLDHET  

Samhället är präglat av en maktordning där 

män som grupp är överordnade kvinnor 

som grupp. Män har större ekonomisk, 

politisk, social och kulturell makt än kvinnor. 

Detta tar sig bland annat uttryck i att män 

tjänar mer pengar och tar mindre ansvar i 

hemmet. Mäns våld mot kvinnor, förtryck 

och diskriminering är samhällsproblem som 

begränsar kvinnor.  

#Metoo och de vittnesmål som kommit 

fram visar att vi behöver arbeta med 

jämställdhet. Det är ingen slump att de flesta 

#Metoo-upprop kommer från arbetslivet. Vi 

behöver aktivt arbeta för att förbättra 

arbetsmiljön på våra arbetsplatser och vi 

behöver arbeta med våra barn från tidig 

ålder för att lära dem att flickor och pojkar 

är lika mycket värda. Det är där vi lägger 

grunden för den syn som kommer att styra 

och vägleda individen och prägla samhället i 

stort.  

En förutsättning för jämställdhet är att 

kvinnor och mäns arbete värderas lika med 

lika lön för lika arbete samt att heltid som 

norm alltid skall gälla. 

Vi socialdemokrater anser att det är helt 

nödvändigt att det förebyggande och 

främjande arbetet sker kontinuerligt för att 

motverka ojämnställda och ojämlika attityder 

i samhället.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trygga anställningar med heltid som norm  
- Nybro kommun ska samverka med tjej- och kvinnojourerna för att öka kunskapen om och 

motverka våld i nära relationer  
- Genus- och jämställdhetsarbetet ska stärkas i Nybro kommun  
- Stärka Samverkan med idéburen sektor för att öka kunskapen om kvinnors förutsättningar för 

att delta fullt ut på lika villkor som män i arbetsliv, föreningsliv, studieliv etc.  

 

”En förutsättning för jämställdhet är att kvinnor och mäns  

arbete värderas lika med lika lön för lika arbete  

samt att heltid som norm alltid skall gälla. 
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TRYGGHET  

Trygghetsfrågan är avgörande om vi ska ha 

ett sammanhållet samhälle. För oss 

socialdemokrater är jämlikhet och 

jämställdhet grunden till trygghet. Trygghet 

handlar om att känna sig trygg hemma, på 

jobbet och ute i samhället. Det handlar 

också om att jag vet att det finns fungerande 

rättsväsende, sjukvård, socialtjänst och 

äldreomsorg som stöttar mig när jag av 

något skäl behöver dem.   

Trygghet handlar också om att vi har en 

skola och ett samhälle där våra barn får växa 

upp till trygga och välmående individer.  

Endast i ett jämlikt och jämställt samhälle 

kan vi känna tillit till varandra och till 

samhället i stort. Fler vuxna förebilder i 

miljöer där barn och unga vistas är en 

framgångsfaktor i trygghetsarbetet. 

Satsningar på förebyggande arbete måste gå 

hand i hand med myndighetsutövning om vi 

vill uppnå långvarig trygghet i vår kommun.   

Vi kommer ha fullt fokus på att alla invånare 

ska känna sig trygga i sin kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMARKNAD

Arbete ger människor trygghet, stolthet och 

frihet. Att skapa förutsättningar för arbete, 

egen försörjning och full sysselsättning ska 

därför ges högsta prioritet.  

Arbetsmarknadspolitiken är i många 

avseenden ett statligt ansvarsområde, 

samtidigt som det är på det lokala och 

regionala planet många av lösningarna finns. 

Med detta i åtanke förespråkar 

socialdemokraterna en offensiv lokal 

arbetsmarknadspolitik. Arbetet med att få 

fler Nybrobor i arbete måste pågå på flera 

plan samtidigt. Det kan vara i samverkan 

med olika förvaltningar inom staden men 

det kan också betyda samverkan med andra 

aktörer som den idéburna sektorn och/eller 

näringslivet.  

Trots att Nybro kommun har ett 

mångfacetterat näringsliv och därmed ett 

brett utbud av arbetsplatser, är 

arbetslösheten högre än rikssnittet. 

Utbildningsnivån är låg och 

arbetskraftsutbudet matchar inte efterfrågan. 

Att höja utbildningsnivån är ett prioriterat 

område om arbetslösheten kunna bli lägre. 

Nybro kommun har alla förutsättningar att 

bli en möjliggörare för att få fler Nybrobor i 

arbete, studier och därmed färre i 

arbetslöshet. Trots arbetslösheten minskar 

överlag kan vi att den ökar för vissa specifika 

svaga grupper. Samtidigt har många 

 

- Att föreningar som tar ett stort ansvar i socialt utsatta områden ska erbjudas stöd  
- Att inrätta fältsekreterare igen inom socialtjänsten  
- Att elevhälsan ska stärkas för att minska den psykiska ohälsan bland unga 
- En tryggare utemiljö genom att utveckla samverkan mellan kommunen och Polisen i det 

brottsförebyggande rådet 
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arbetsgivare allt svårare att rekrytera. Det 

ställer stora krav på att möta upp behovet, 

bland annat med fler utbildningar inom 

bristyrken.  

Samagerandet med Arbetsförmedlingen ska 

utvecklas och förstärkas, bland annat genom 

att ta del av statliga arbetsmarknads- och 

utbildningssatsningar och därmed möta 
efterfrågan på kompetent personal. Statliga 

arbetsmarknad-åtgärder är en stor tillgång 

som ska användas för att minska 

kostnaderna för försörjningsstödet.   

Insatserna ska fördelas och genomföras efter 

behov och på jämställda villkor för att bryta 

könsnormer på arbetsmarknaden.  

Yrkes-SFI (svenska för invandrare samtidigt 

med arbete/praktik) ska vidareutvecklas och 

vi ska utveckla möjligheten att kombinera 

olika skolformer och studier med 

förvärvsarbete.  

Nybro kommun ska aktivt arbeta för 

samverkan med Arbetsförmedlingen under 

etableringstiden. Validering är ett viktigt 

verktyg som behöver utvecklas via 

samarbete med näringsliv och fackliga 

organisationer och bör omfatta såväl 

nyanlända som personer som bott i Nybro 

en längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NYBRO KOMMUN SOM ARBETSPLATS OCH ARBETSGIVARE  

Nybro kommuns vision ” Med trygghet, 

nyfikenhet och nytänkande bygger vi en 

ny bro till framtidens större Nybro” skall 

alltid beaktas vid rekrytering, medarbetar- 

och lönesamtal och skall vara vår ledstjärna i 

allt vi företer oss. 

För att Nybro ska kunna leva upp till en bra 

arbetsplats och arbetsgivare krävs att vi gör 

goda rekryteringar av välutbildade chefer 

samt att resurser tilldelas så att 

vidareutbildning sker kontinuerligt. 

Detsamma gäller för övriga kollektivet.  

Nybro kommun är en helhet och 

medarbetarna i Nybro kommun ska uppleva 

delaktighet och gemenskap. Därför är 

jämställdhetsarbetet av stor betydelse. Detta 

arbete ska löpa som en röd tråd genom 

verksamheterna. Som en ytterligare del i att 

stärka jämställdheten ska heltid vara norm.  

Mångfald och jämställdhet är 

framgångsfaktorer för en bra arbetsplats. 

Därför ska vi aktivt arbeta med detta vid 

rekrytering. Alla former av diskriminering 

ska motverkas och mångfaldsarbetet ska 

stärkas. Sammansättningen av stadens 

anställda ska spegla medborgarna.  

Nybro kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där medarbetarna känner att de 

 

- Att skapa goda förutsättningar för företag och medborgare och etablera sig  
- Att samverkan med Arbetsförmedlingen ska utvecklas och förstärkas  
- Att förbättra matchningsarbetet i samverkan med Arbetsförmedlingen – aktiva individuella 

insatser utifrån arbetsmarknadens behov, såväl teoretiska som praktiska 
- En utökning av sommarpraktiken 
- Att satsa på utökad kommunal praktik för nyanlända 
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kan växa och utvecklas. Kompetensen som 

byggs upp inom organisationen måste tas till 

vara och Nybro kommun får aldrig tumma 

på sitt arbetsgivaransvar och behöver 

ständigt utbilda och kompetensutveckla 

medarbetarna. Nybro kommun ska ha en 

god arbetsmiljö där medarbetarna sätts i 

fokus. Arbetsmiljön ska präglas av 

öppenhet. Det skapar förutsättningar för att 

personalen ska göra ett ännu bättre jobb och 

att vi ska kunna behålla våra medarbetare 

under längre tid.  

Sjuktalen ökar framför allt i de 

kvinnodominerande yrkesgrupperna. 

Konkurrensen om många av våra 

yrkesgrupper är stor både från det privata 

näringslivet och mellan kommuner och 

regioner. Därför är det viktigt att det satsas 

på arbetsmiljö, utbildning, friskvård mm. 
Heltid ska vara norm i hela kommunen utan 

delade turer och med humana scheman.  

 

 

 

 

 

  

 

MILJÖ OCH KLIMAT 

Nybro kommun ska vara en förebild när det 
gäller miljöarbetet. Vi ska gå före, inspirera 
och visa vägen för andra genom att i vår 
egen 
verksamhet agera klimatsmart. Det gäller allt 
ifrån energieffektiva byggnader, lokal 
klimatsmart energi, samt miljöanpassade 
transporter med förnyelsebara bränslen. 
 
Vi ska aktivt arbeta för minskad 
användning av naturresurser, förbättrande 
av människors hälsa, förebygga föroreningar 
samt för miljöanpassad planering och 
byggande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi socialdemokrater kommer arbeta för att 
löpande föra in ytterligare mål i det 
livsnödvändiga hållbarhetsarbetet. Vi ska 
prioritera arbetet för giftfria miljöer, mer 
ekologiska livsmedel och en 
avfallsminskning genom en ökad 
sorteringsgrad. 
 
Det ska vara naturligt att alla beslut som 
fattas ska föregås av en bedömning av vilken 
påverkan som beslutet har på miljön.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Trygga anställningar med heltid som norm 
- Att Genus- och jämställdhetsarbetet ska stärkas i Nybro kommun 
- En god lokal samverkan med de fackliga organisationerna  
- Förstärkt budget för utbildning 
- Att höja summan för friskvårdsbidrag till kommunens personal 

 

 

 

- Att alla beslut som fattas ska föregås av en bedömning av dess påverkan på miljön 
- Att arbeta aktivt för att löpande föra in nya mål i hållbarhetsarbetet 
- Att prioritera arbetet med giftfria miljöer 
- Att Nybro kommun ska vara en förebild i miljöarbetet 
- Att ständigt öka andelen av ekologisk och närproducerad mat som serveras i 

kommunal regi 
- Att ha fortsatt stort fokus på höga hållbarhetskrav vid inköp 
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VÅRA KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mikael Svanström, Fastighetsskötare, 60år, Nybro 
2 Martina Aronsson, Systemförvaltare, 43år, Alsterbro 
3 Stig-Roland Fagergård, Pensionär, 69år, Nybro 
4 Ann Arleklo, Sjuksköterska, 65år, Orrefors 
5 Börje Slättman, Lantbrukare, 73år, Ekaryd 
6 Ronja Ismail, Samverkansledare, 49år, Nybro 
7 Tobias Fagergård, Avdelningschef, 39år, Nybro 
8 Ann Hammenholt, Resurslärare, 59år, Alsjöholm 
9 Anders Lundell, Ombudsman, 47år, Nybro 
10 BrithLouise Fagerstrand, Pensionär, 70år, Alsterbro 
11 Martina Andersson, Socionom, 52år, Nybro 
12 Kaj Göransson, Tågklarerare, 58år, Bäckebo 
13 Catarina Bentsrud, Industriarbetare, 45år, Örsjö 
14 Markus Lund, Turistassistent, 50år, Nybro 
15 Milla Dietrichson, Konsult, 56år, Nybro 
16 Per-Olof Berg, Tjänsteman, 63år, Nybro 
17 Ann-Christine Quist-Karlsson, Undersköterska, 60år, Nybro 
18 Michael Vejrum, Ombudsman, 54år, Nybro 
19 Wim Bengtsson, Pensionär, 69år, Bäckebo 
20 Joakim Johansson, Ventilationstekniker, 32år, Nybro 
21 Natasa Djurovic, Enhetschef, 40år, Nybro 
22 Lennart Storm, Pensionär, 67år, Nybro 
23 Ingegerd Lagercrantz, Pensionär, 79år, Alsterbro 
24 Lennart Andersson, Journalist/Författare, 62år, Nybro 
25 Elsa Petersson, Kantor, 75år, Nybro 
26 Kennet Eriksson, Pensionär, 69år, Nybro 
27 Jenny Täck, Kanslist, 40år, Nybro 
28 Börje Bäckström, Vaktmästare, 63år, Nybro 
29 Tuija Solin, Undersköterska, 63år, Nybro 
30 Conny Kolbrand, Cnc-operatör, 47år, Nybro 
31 Christina Lund, Boendestödjare, 61år, Nybro 
32 Jonas Karlsson, Industriarbetare, 52år, Nybro 
33 Anita Engström, Pensionär, 66år, Bäckebo 
34 Peter Harrysson, Fabriksarbetare, 60år, Nybro 
35 Lena Jonsson, Pensionär, 68år, Bäckebo 
36 Tobias Grundberg, IT-Tekniker, 41år, Nybro 
37 Eva Karlsson, Pensionär, 79år, Orrefors 
38 Bernt Jonsson, Pensionär, 79år, Nybro 
39 Anneli Storm, Sjuksköterska, 61år, Nybro 
40 Anders Oscarsson, Tekniker, 66år, Bäckebo 
41 Mariana Svanström, Träindustriarbetare, 54år, Nybro 
42 Börje Ståhl, Pensionär, 78år, Nybro 
43 Gun-Britt Josefsson, Pensionär, 66år, Alsterbro 
44 Tore Isaksson, Pensionär, 66år, Alsterbro 
45 Maria Sundin, Socionom, 71år, Nybro 
46 Christer Wedell, Pensionär, 73år, Orrefors 
47 Tommy Karlsson, Arbetshandledare, 65år, Nybro 
48 Per Petterström, Elevassistent, 52år, Nybro 
49 Roland Larsson, Pensionär, 75år, Orrefors 
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