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Synpunkter/förslag på S:t Anna paketet 
 

 
 

Äldreboende 

 
- Ett nytt särskilt boende byggs i St Anna kyrkby, där ska finnas plats för ca 20 personer 

samt träffpunkt för alla med stödbehov 
 

- Nuvarande Nilsgården med 5 lägenheter renoveras, främst ytskikt och teknik 
 

- Ytterligare 5 lägenheter för trygghetsboende byggs i nära anslutning till de tidigare 
 

- Hemtjänsten flyttar tillbaka in i bottenvåningen på Stenbrinken 
 

- Lagen om valfrihet, LOV öppnar upp för lokal verksamhet samt ger den enskilde rätt att 
välja vem som ska utföra hemtjänsten 

 

- Nuvarande Stenbrinken byggs om till 10-15 hyreslägenheter. Efterfrågan avgör vilken 
storlek lägenheterna får 

 

- Bygg nytt på kommunägd tomt 
 

- Bygg nytt äldreboende bredvid det gamla 
 

- Bygga ett nytt senior- äldreboende i närheten av ”nya” kyrkan – start på St Anna kyrkby. 
Därigenom får kommunen möjlighet att bygga om Stenbrinken till hyreslägenheter 

 

- Nybyggt äldreboende, nya Stenbrinken till höger om dagens Stenbrink anpassat för ca 20. 
Gamla delen renoveras och inhyses av a) hemtjänst b) St Annas kommundelsnämnd för en 
lokal förankring och styrning inom vissa områden. c) seniorboende i lägenheter som idag 
används för äldreboende d) lägenheter för allmänheten e) kök för äldreboende och skolan 

 

- Renovera Stenbrinken och gör om till lägenheter 
 

- Skapa utrymme för träningslokaler och möjligheter att ha kontor i byggnaden 
 

- Bygg om Stenbrinken till hyreslägenheter alternativt trygghetsboende 
 

- Behåll och renovera Stenbrinken alternativt bygga nytt äldreboende 
 

- Bygg om Stenbrinken till hyreslägenheter för seniorer, asylsökande och ev andra 
intresserade 

 

- Satsa på Stenbrinken – både boende och personal 
 

- Ge möjlighet till en trygg och vacker miljö 
 

- Det ska finnas äldreboende både i öst och väst och centralorten 
 

- Om allt ska centraliseras försvinner förutsättningar för att göra ett eget aktivt val 
 

- Varför medverka till att ta bort ett vinnande och väl fungerande koncept 
 

- Enligt underlaget vill endast 6 av 17 boende bo kvar – det är inte riktiga uppgifter enligt 
egen undersökning 

 

- Läggs Stenbrinken ner försvinner viktiga arbetstillfällen 
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- Stenbrinken är St Annas största arbetsplats – svårt att ersätta med andra arbetstillfällen 
 

- Ha köket kvar och fortsätt laga skolmaten på Stenbrinken 
 

- Stort framtida behov av seniorboende och äldreomsorg pga av hög medelålder i området 
 

- Gör en del av Stenbrinken till demensboende 
 

- Flytta tillbaka hemtjänstgruppen 
 

- Innan ni lägger ner Stenbrinken, genomför en enkät för alla 60+ i kommunen. Hur/var vill 
man bo om man inte längre kan bo hemma. 

 
- Hemtjänsten i St Anna ska åter-decentraliseras och utgå från Stenbrinken 
 
- Kontinuitet och stabilitet ska prioriteras. Välfungerande verksamheter ska lyfts fram, 

bevaras och satsas på, vilket gäller både Stenbrinken, som har låg personalomsättning och 
hög brukarnöjdhet, och St Anna skola som uppvisar goda skolresultat och håller hög 
kvalitet  

 
 
 

Skola/fritidshem 

 
- St Anna skola inkl förskolan blir kvar i sin nuvarande form och organisation 

 

- St Anna - en utökad satsning görs på natur- och friskvårdsprofil. Detta för att locka nya 

elever 
 

- St Anna skollokaler och omgivningar ska användas mer frekvent i lägerverksamhet för alla 
Söderköpings elever samt kunna nyttjas av andra kommuner och föreningar 

 

- Restiderna blir längre, de flesta har planerat livet efter var man bor 
 

- Vill inte köra 4 mil mer varje dag 
 

- St Anna skolan ska vara kvar och satsa på marknadsföring 
 

- Vill ha kvar respektive skola som idag 
 

- Bygg en förskola i Mogata så snabbt det går 
 

- Bygg ny förskola i Mogata – då löser man lokalproblemen 

 
- Behåll St Anna skolan – positiv utveckling och ryktet sprider sig 

 

- Behåll båda skolorna med den fina kvaliteten och med små barngrupper 
 

- Utveckla vikariefrågan 
 

- Utveckla samarbetet mellan skolorna såsom temadagar 
 

- Ha kvar båda skolorna som idag men förbättra stöd till fritidsverksamhet 
 

- Saknar tydlig förklaring till sammanslagning av skolorna. 
 

- Önskar analys av dagens elevunderlag och barnens geografiska hemvist 
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- Önskar prognos för utveckling de närmaste fyra åren 
 
- En långsiktig planering gällande förskoleverksamheten bör tas fram 

 

- Önskar en risk-/konsekvensanalys med avseende på förslagets konsekvenser med fokus på 
Mogata respektive St Anna samhälle och bygd 

 

- Se över lokalbehovet i Mogata för såväl skola som barnomsorg 
 

- St Anna – länets bästa skola, lärarstudenter i kö 
 

- En sammanslagning med Mogata är förödande för hela skärgården, vem vill sätta en 6- 
åring på buss 

 

- Slå ihop skolorna = nedläggning 
 

- “Bussas” mellan Mogata St Anna - ej rimligt, var finns det fria skolvalet? 
 

- Miljöpåverkan saknas i handlingsplanen/paketet – negativt pga fler och längre resor 
 

- Starta en förberedelseklass för asylsökande I St Anna skola, slussa sedan in elever med 
uppehållstillstånd i de vanliga klasserna 

 

- Använd St Anna skola till evakuering av 6:orna i Mogata, när man bygger ny förskola. Man 
integrerar då eleverna I St Anna och Mogata inför högstadiet 

 

- Utnyttja den fina utemiljön och näridrottsplatsen till att regelbundet schemalägga visa dagar 
I St Anna. Skolans resurser utnyttjas då 

 

- Lägg energi på att “ta tillbaka” eleverna från Börrum och Hösterum. Dags för en 
dagmamma/frita i Hösterumsområdet? Alternativt se över skolskjutsorganisationen 
 

- Kontinuitet och stabilitet ska prioriteras. Välfungerande verksamheter ska lyfts fram, 
bevaras och satsas på, vilket gäller både Stenbrinken, som har låg personalomsättning och 
hög brukarnöjdhet, och St Anna skola som uppvisar goda skolresultat och håller hög 
kvalitet 
 

- Kommunen snarast ska bygga en ny förskola i Mogata – det är rätt sätt att hantera lokal-
bristen som finns i Mogata 

 

 
 

Bostäder/mark 
 

- Göra en studie av 5-10 nya tomter för åretruntboende i friliggande villor 
 

- Satsa på nybyggnation av flerfamiljshus I Mogata. Lämplig mark finns 
 

- Rusta upp badplatsen i Husbyvik - Mogata 
 

- Ta fram ett planprogram för Tyrislöt snarast 
 

- Köp marken, kommunen exploaterar och lägger tomterna i den kommunala tomtbanken, 
tar in pengarna med vinst vid tomtförsäljning 

 

- Erbjud markägaren ett attraktivt förslag med delad kalkylbar risk mellan parterna. 
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- Om markägare kan tänka sig upplåta mark för byggnation – viktigt att kommunen 
 och markägare samarbetar 

 

- Kommunen kan köpa mark, iordningställa tomter och bebygga dem 
 

- Bygg liknande hyreshus som finns vid Stinsen 
 
- Flerfamiljshus I St Anna kyrkby 

 

- Måste finnas lägenheter att hyra – alla har inte råd att köpa eller bygga 
 

- Läs er egen ÖP, satsa på landsbygden - 50 % av kommunens befolkning är bosatta på 
landsbygden 

 

- Samarbeta för att hitta bra och lämpliga lösningar för bygden – förslag finns 
 

- Gränsö – kommunen säljer tomter – hur styra att det blir permanent boende? 
 
- Ramunderstadens ägardirektiv ska betona vikten av att möta behovet av nybyggnation, inte  

bara i tätorten, utan i hela kommunen. Att bygga hyreslägenheter i St Anna ska vara prioritet. 
 

 

Matproduktion 
 

- Utred om matproduktionen kan drivas som en egen kommunal resultatenhet 
 

- Ingen privatisering 
 

- Lokal entreprenör som levererar mat - positivt, underlättar 
 

- Fortsätt laga mat till skolan och även till nytt äldreboende 
 

- St Anna paketets förslag om lokal entreprenör rationaliseras bort genom nedläggning av 
skola och äldreomsorg 

 

- Hur många portioner per år kommer att behöva lagas om skolan och Stenbrinken inte 
finns kvar 

 

- Om dem finns kvar, vad finns det för garantier att lokal entreprenör vinner en offentlig 
upphandling – kanske det inte ens finns någon som är intresserad 

 

- ProSanitas intresserad av att etablera sig inom fler områden än kosten 
 
- Tillagningsköket i St Anna ska drivas kommunalt i anslutning till äldreboendet, precis som 
- det görs idag. Det är välbelagt att doften av mat, som lagas till där man borr, ökar matlust och  

trivsel 
 

 

 
Företag/besöksnäring 

 

- Tyrislöt – besöksnäring, krävs tillskott av permanent boende som kan arbeta med 
utveckling av besöksnäringen 

 

- Plan för besöknäringsutveckling 
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- Satsa på företag/service som gör området ännu mer levande och intressant 

 

- St Anna paketet meddelar att kommunen drar sig ur ansvaret om bl a turisminformation 
genom att arrendera Edgars fastighet 

 

- Edgars – året runt verksamhet om man installerar värme och bygger ordentligt kök och 
toaletter. Möjligheter finns då att hyra ut till privata tillställningar, konferenser 

 

- Edgars, här finns stora möjligheter att utveckla med föreläsningar, musik och andra 
kulturevanemang. Ladugården, åtgärder bör vidtas snabbt – utgör en skamfläck för Edgars 

 

- Edgars hus ska tjäna allmännyttan, hitta någon som vill arrendera eller driva det med anslag 
från kommunen med en verksamhet som tjänar samhällsnyttan 

 

- Tyrislöt – satsa på båtturism, service till båtgäster etc – intäkter i form av hamnavgifter. 
Skapa förutsättningar för en restaurang. Se till att privata aktörer som har intresse för 
exploatering ges möjlighet att göra det 

 

- 1) Kommunen satsar pengar, renoverar campingen och utvecklar hamnen 2) Ge ett långt 
arrende som ger möjlighet för arrendatorn att satsa 3) Sälj campingen/hamnen till någon 
som vill driva och utveckla den 

 
 

Övrigt 

 
- Nätverket skärgårdsutveckling motsätter sig varje åtgärd som resulterar i ännu sämre 

kommunal service för St Anna bygden och yrkar på en radikal omarbetning kännetecknad 
av satsning istället för nedläggning 

 

- Saknar dialog 
 

- Arbeta för en förbättrad kollektivtrafik samt en gång-/cykelväg till Söderköping 
 

- Fritidsaktiviteter kring Tyrislöt t ex minigolfbana, klätterpark 
 

- Gång- och cykelväg Mon – Tyrislöt 
 

- Utökad kollektivtrafik, verka för en bättre kollektivtrafik 
 

- Levande landsbygd/skärgård – var finns den? 
 

- St Anna paketet kan aldrig utveckla bygden. Förslaget har ingen känsla för landsbygden 

och deras behov. Ett snabbt sätt att ta död på en hel kommundel. 
 

- Utesluter Sanden med en under sommarperioden fungerande affär 
 

- Ger inget besked om när VA-frågan för Sanden med omnejd ska vara löst 
 

- Ger inget konkret besked om väg 210, underhåll och vinterväghållning 
 

- Väg 210 hårt belastad – jobba för en bättre trafikmiljö 
 

- Saknar insikt om glesbygsdproblematik 
 

- Inte lika stor tillgång till kommunal service som i tätorten 
 

- Navet I Havet hänvisar till 35 punktsprogrammet 
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- Stort behov av yngre befolkningstillskott för att utveckla och driva vidare företag och 

skapa nya arbetstillfällen. 
 

- Ramsdal och Finnkroken benämns som noder. Vad har kommunen för avsikt med dess 
noder 

 
- Ett utvecklingsarbete mellan kommunen, de boende och föreningar måste påbörjas 
 
- Respektera människors val av bostadsort 

 
- Möjliggöra ett kvalitativt liv i både tätort och på landsbygd 

 
- Det bör utredas om den östra kommundelen ska organiseras som en egen nämnd med egen budget  

och eget budgetansvar 
 

- Kommunen ska när det är möjligt på ett strategiskt genomtänkt sätt fördela verksamheter och  
arbetstillfällen över kommunen för att göra det som går för att undvika en ensidig etablering i  
tätorten 
 

- Graden av personalinflytande ska öka i all kommunal verksamhet för att på så sätt utveckla  
Arbetssätt som är anpassade till brukarna, personalgruppen och de lokala förutsättningarna 
 

- Kommunen ska ha tydliga rutiner för medborgardialoger, de synpunkter som framkommer  
Ska behandlas, bemötas och i så hög grad som möjligt tas tillvara 
 

- Arbetssättet med mindre grupper som jobbar med lokala frågor är ett bra arbetssätt som ska  
Användas och vidareutvecklas 

 
- Skärgårdssamordnaren gör ett viktigt arbete. Skärgårdssamordnaren har fungerat som ”spindeln  

i nätet” och har på ett konstruktivt sätt samlat, berikat och utvecklat arbetet med frågor som har  
anknytning till skärgården och landsbygden 
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