
Sankt Anna-paketet – en samlad handlingsplan 
för en mer levande Sankt Anna-bygd 

Underlag för fortsatt dialog om framtidens Sankt Anna, 
se inbjudan på baksidan.



Sankt Anna-paketet – en samlad handlingsplan för en mer levande 
Sankt Anna-bygd och en bättre kommunal organisation 

Skärgårdsfrågorna har av tradition stor betydelse för Söderköpings kommun och är det också 
för våra tre partier Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet som tillsammans leder 

kommunen. För att främja tillväxt och hållbar utveckling i skärgården är vårt fokus att antalet året-
runtboende och antalet aktiva företag ska öka. Vårt ansvar är också att säkerställa den kommunala 
servicen för de som bor i skärgården, med en rimlig balans mot övriga kommuninvånare. Det 
innebär att för att kunna garantera en hög kvalitet inom vissa verksamhetsområden krävs hand-
lingskraft och vilja.

Antalet bostäder i 
kust- och skärgårds-
området uppskattas 
fortsätta öka. Kust- och 
skä rg å rdsområde t s 
problematik, men också 
kvalitet, ligger i just det 
faktum att det är långt 
till närmaste central-
ort. Möjligheten att bo 
avskilt och nära naturen 
lockar många männis-
kor. Därför väljer vi 
att fokusera insatserna 
i utvecklingspunkter, 
så kallade noder, där 
en mer samlad utveck-
ling kan ske – så att 
områden med mer 
orörd natur kan sparas.
Våren 2014 hölls en välbesökt medborgardialog i Sankt Anna som resulterade i ett stort antal idéer 
och tankar om utveckling av Sankt Anna-bygden. Fem arbetsgrupper med deltagare från fören-
ingar, kommunen, företag samlades i ett arbete att ta fram bärkraftiga förslag utifrån idébanken och 
presentera dem för kommunen. Arbetet genomfördes under hösten 2014 och gav ca 30 genom-
arbetade förslag inom olika utvecklingsområden. Dessa lämnades till kommunen för genomgång. 
Några idéer har redan genomförts under 2015. 

I det här dokumentet redovisar vi i den politiska majoriteten på ett samlat sätt våra förslag för en 
mer levande Sankt Anna-bygd och en mer effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation. Vi 
kallar dessa samlade insatser för Sankt Anna-paketet.

Utvecklingsplatser/noder
I Översiktsplanen 2015-2030 pekar kommunen ut två typer av noder i Sankt Anna-bygden för 
utveckling åren framöver. Noderna har tagits fram efter dialog med bygdens föreningar, boende 
och näringsidkare. Noderna är dels de platser där vi tänker oss satsningar på fler bostäder (gul/
orange) och en utveckling av besöksnäringen (blå/grå). I Sankt Anna-paketet är det Sankt Anna 
Kyrkby, Lagnö, Mon och Tyrislöt som vi särskilt vill lyfta fram.



Sankt Anna Kyrkby
En av utvecklingstankarna som funnits under en tid är att bebygga ett område kallat Sankt Anna 
kyrkby. Den aktuella marken är idag privatägd. Kommunen har tagit kontakt med markägaren som 
har visat visst intresse för att gå vidare med projektet. Detta innebär att kommunen startar upp en 
förstudie och uppdrag kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden att starta detaljplanepro-
cessen med markägaren och andra potentiella intressenter.

Lagnö

Sedan 2009 äger kommunen Edgar Lagnströms fastighet på Lagnö genom ett arvsavstående. 
Fastigheten har höga kultur- och naturvärden och på området har skapats ett naturreservat, Nedre 
Lagnö, och i det gamla boningshuset finns turistservice sommartid. Planen är nu att initiera en 
förfrågan om det i första hand finns lokalt intresse för att arrendera fastigheten och skapa ett 
attraktivt besöksmål med utökad service. Detta arbete kommer att ske under 2016.

Kommunen har detaljplanerat och avser att sälja runt tio tomter på den fastighet kommunen äger 
vid Gränsö, så snart VA-anslutningen är löst.

Tyrislöt
I ett planprogram kommer förutsättningarna att utveckla Tyrislötsområdet att utredas. Det rör sig 
om allt från utvecklad camping, olika boendeformer och boendemiljöer, besöksanläggning, marina 
till investeringar i infrastruktur i form av VA och eventuellt det lokala vägnätet i själva Tyrislöt med 
omnejd. Totalt finns fyra till fem intressenter som kan vilja gå vidare med framtagande av detalj-
planer. Som grund för detta arbete finns kommunens översiktsplan (ÖP) och det gemensamma 
regionala arbete som skett inom ramen för Strukturbild skärgård.



Mon
Mons camping och Skärgårdsbyn är några av de mest framgångsrika utvecklingsprojekten i Sankt 
Anna-bygden de senaste åren. Detta vill kommunen uppmärksamma och uppmuntra. Vid Mons 
camping och stugby planerar kommunen i samverkan med ägarna till verksamheten att göra en 
rekreationsplats vid badet anpassad för funktionsnedsatta. Bidrag till projektet kommer att sökas 
från Länsstyrelsen samt Kustlandet. Det innebär bl a att Mon får skärgårdens första badplats till-
gänglig för funktionsnedsatta.

Skola/Fritidshem

Sankt Anna skola har en längre tid haft ett vikande elevunderlag. I den gemensamma plattformen 
som våra partier tog fram efter valet konstaterade vi att skolan skulle finnas kvar så länge det var 
pedagogiskt motiverat och föräldrarna önskade. Sankt Anna skola är för närvarande en av kommu-
nens bästa skolor, men det minskande antalet barn i Sankt Anna skola innebär ändå vissa problem. 
På länge sikt kommer det att vara svårt att rekrytera personal och uppfylla behörighetskriterierna. 
Det riskerar också att bli en socialt utsatt miljö för enskilda elever om det blir alltför få potentiella 
skolkamrater i samma ålder. 

Samtidigt som Sankt Annas elevunderlag minskar börjar Mogata skola att fyllas till brädden, då 
även förskolan behöver mer ytor. I längden kommer sannolikt fler skollokaler att behöva byggas 
för att lösa problemet, men på kortare sikt tycker vi att det finns idé att se hur både lokalfrågan i 
Mogata och det vikande elevunderlaget i Sankt Anna kunde lösas. Ett förslag som nu bearbetats är 
att slå samman Mogata och Sankt Anna skola och förlägga lågstadiet till Mogata och mellanstadiet 
till Sankt Anna. Fritidshem kommar att finnas i Mogata för samtliga barn för att underlätta för 
föräldrarnas hämtning och lämning. Inför skolstart och efter skolans slut hämtar/lämnar en buss 
mellanstadiebarnen i Mogata. Vid önskemål så bör enskilda föräldrars önskemål om fritidshems-
plats i Sankt Anna kunna lösas i samarbete med förskolan.

Det ger endast mindre besparingar att slå samman skolorna på detta sätt, men eftersom syftet är att 
stärka Sankt Anna skolas elevunderlag och att lösa lokalfrågan i Mogata är detta förslag ändå värt 
att genomföra. Målet är att den nya verksamhetsinriktningen ska vara genomförd till höstterminen 
2016.



Ändrad användning av Stenbrinken
I Sankt Anna finns Stenbrinkens äldreboende. Stenbrinken renoverades senast för 20 år sedan. 
Boenderummen i Stenbrinken uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet, har inte godkända hygien-
utrymmen utifrån arbetsmiljökrav och det har också funnits brister rörande utrymmen för tvätt och 
kontor. En ombyggnad där rummen skulle anpassas efter modern standard och arbetsmiljökrav 
skulle innebära betydligt färre antal rum och därmed också en högre vårdkostnad. Söderköpings 
kommun kommer sannolikt att ha brist på vårdboende redan om fem år utifrån demografiföränd-
ringar och därefter ökar behoven alltmer. Det är särskilt demensplatser som behöver tillgodoses.

På Stenbrinken finns idag 17 boende. Endast sex av dessa har uttalat en önskan om vård på Sten-
brinken. Efterfrågan om vårdplatser i staden har under många år varit så stort att det inte har 
kunnat tillgodoses och därför har många erhållit plats på Stenbrinken eller Östra Ryd i brist på 
annat. Skälen som framförs till önskan om plats i staden är bland annat närheten till övrig service, 
medicinsk vård och anhöriga. Behovet av fler boendeplatser är således stort och den tillbyggnad, 
som kommer att bli nödvändig, bör ske i staden, eftersom de flesta med vårdbehov söker sig dit, 
även de äldre i Sankt Anna. En tillbyggnad av Birkagården har bedömts som mest lämplig och det 
projektet kommer nu snarast att starta. Stenbrinken kan då få en annan inriktning. Målsättningen är 
att verksamheten som ska ersätta äldreboendet också ska tillföra arbetstillfällen till bygden.

Lokal matentreprenör
I den plattform som den politiska majoriteten tog fram efter valet 2014 såg vi att frågan om annan 
driftsform för matproduktion till förskola/skola och äldreomsorg i Sankt Anna borde diskuteras. 
Ambitionen är att möjliggöra för en lokal restaurang i Sankt Anna-bygden att leverera maten till 
skola/förskola och äldre, för att på så sätt öka förutsättningarna för en året-runt-öppen restaurang. 
Detta skulle kunna leda till fler arbetstillfällen och vara en viktig byggsten i en satsning på en längre 
säsong för besöksnäringen. 

I köket på Stenbrinken tillagas idag per år ca 24 000 portioner lunch/kvällsmat och ca 21 000 
portioner frukost eller mellanmål. Kostproduktionen finns idag inom Serviceförvaltningen och 
dialogmöten med lokala intresserade företag eller organisationer ska inledningsvis genomföras. 
Förvaltningen kan därefter gå vidare med en upphandling.



Besöksnäringsutveckling
Sankt Anna skärgård är ett av Söderköpings och regionens starkaste varumärken och tillsamman 
med Arkösunds och Gryts skärgårdar finns ett väletablerat samarbete i Östgötaskärgården. Utveck-
ling av besöksnäringsföretagen i området är prioriterat och under 2016 kommer en turist- och 
besöksnäringsstrategi att arbetas fram för hela kommunen med en plan för en långsiktig turismut-
veckling och därmed ytterligare stärka Sankt Anna som besöksmål. För detta har särskilda medel 
avsatts i en utökning av kommunens turismverksamhet.

Bredband och infrastruktur
Kommunen ökar takten i fiberutbyggnaden på landsbygden genom ett samverkansavtal mellan 
Söderköpings kommun och IP-Only och byNet, byNet ingår i IP-Only koncernen. IP-Only har 
ambitionen att ta ett helhetsansvar för den fortsatta utbyggnaden på landsbygden, och avser att 
erbjuda bredbandsanslutning till 100 % av de boende och företagen på landsbygden i Söderköpings 
kommun. Avtalet mellan Söderköpings kommun och IP-Only innebär bland annat att kommunen 
överlåter driftansvar för hela kommunens fibernät till IP-Only.  

Kommunen arbetar även aktivt för att förstärka övrig infrastruktur, i översiktsplanen pekas bland 
annat väg 210 mot Sankt Anna ut som prioriterad väg, inklusive för gång- och cykelväg. Något 
som även påverkar är skärgårdslänken som kopplar samman väg 210 mot Sankt Anna och den nya 
vägsträckningen av E22.



Sammanfattning
Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har av väljarna fått uppdrag att förvalta och 
utveckla hela Söderköpings kommun. Det gäller inte minst Sankt Anna-bygden. Med ledning av 
kommunens nya ÖP och vår politiska viljeinriktning om hållbar utveckling, vill vi göra ett samlat 
grepp för att stärka befolknings- och näringslivsutvecklingen i Sankt Anna.

I samverkan mellan kommunen, det lokala föreningslivet och näringslivet måste hela tiden olika 
vägar prövas för att ge möjlighet till goda levnadsvillkor i skärgårdsområdet. De förändrings-
områden som lyfts fram här visar på olika åtgärder för att säkra en trygg utveckling för Sankt 
Anna-bygden och åtgärderna kommer att genomföras i den takt det är möjligt.

Mattias Ravander Yvonne Persson Åza Diaz-Mägi
Gruppledare (S) Gruppledare (M) Gruppledare (MP)



Presentation av Sankt Anna-paketet
Hur ser framtiden i Sankt Anna ut - kan du bo, leva och verka på ett bra sätt i 
skärgården även på lång sikt? Majoriteten i Söderköpings kommun presenterar den 
samlade handlingsplanen för en långsiktig utveckling av Sankt Annabygden och vill 
gärna med utgångspunkt i förslagen ha en dialog om dem med dig som medborgare.

Välkommen till Sankt Anna skolas matsal tisdag 19 januari kl 18.30 
och Mogata skolas matsal 21 januari kl 18.30. 

Kontakt:
Yvonne Persson (M) kommunalråd
0121-18617
yvonne.persson@soderkoping.se


