
Anna af Sillén (M) 

Kommunalrådskandidat 

Nyköping. En stad, en landsbygd – en kommun. Nyköping är 
hemma för många, en fantastisk plats som vi vill fortsätta att utveckla. 
Ett samhälle som håller ihop bygger på utbildning och ansträngning, 
arbete och företagande.

Med Moderaterna får Nyköping ett starkt ledarskap. Moderaterna 
backar inte för de svåra frågorna. Vi vågar agera för att du ska kunna 
känna dig trygg – trygg när går hem på kvällen, men också trygg med 
att skolan och omsorgen finns där för dig och dina nära. 
Framtiden är hoppfull för Nyköping!

En hoppfull 

framtid för

Nyköping



Det viktigaste vi kan ge våra barn och unga är en bra skola där varje 
elev mår bra, lär sig och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att nå 
sin fulla potential. 

Kunskapsresultaten måste höjas, både för barnens och för Nyköpings skull. 
Vägen dit går genom att ge våra lärare bästa möjliga förutsättningar att under-
visa. Genom att stärka skolan lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler. 

Våra förslag för Nyköpings skolor:

För att våra barn ska lära sig mer måste skolan fokusera på 
kunskap. Trygghet och studiero är en självklar förutsättning 
för lärande. Varje barn ska få det individuella stöd som just 
den eleven behöver.

Vi vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Nyköping. Vägen 
dit går genom konkurrens kraftiga löner, trygg arbetsmiljö 
och en rimlig arbetsbelastning.

Vi vill ha lagom stora skolor i Nyköping. Istället för ett fåtal 
jätteskolor vill vi se fler mindre skolor. Vi står för valfrihet 
och mångfald i hela kommunen. 

Nyköpings skolor ska vara bäst i Sverige



För oss är arbetslinjen central. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än 
att gå på bidrag. Sverige är ett land av möjligheter, men samtidigt är Sverige 
ingen kravlös gemenskap. Vi tror på en politik som uppmuntrar drivkrafter, 
utbildning och hårt arbete. Det gäller alla, oavsett om du har bott här hela  
livet eller precis kommit hit. Därför krävs en politik som uppmuntrar till  
ansträngning och möter människor med tydliga krav och förväntningar om  
att komma i egen försörjning. 

Ska jobben i Nyköping bli fler behövs en politik som underlättar entreprenör-
skap och möjliggör för företag att växa. Vi vill se ett bra och lyhört samarbete 
mellan kommunen och företagarna i Nyköping. 

Våra förslag för fler jobb i hela Nyköping: 

Stärka arbetslinjen med bättre matchning och  
praktik för personer i utanförskap.

Utveckla samarbetet med företagarna i  
kom munen för att möjliggöra fler arbetstillfällen.

Upphandla smartare för att stärka våra lokala företag.

Fler jobb i hela Nyköping



BLI  

MEDLEM!

Som Nyköpingsbo ska du få ut så mycket som möjligt av dina skatte-
pengar. Det är en viktig princip, inte bara för att det är rätt och riktigt utan för 
att det är grundläggande för att du ska vara trygg i att din välfärd fungerar. 

Vi kommer aldrig att vara ett parti som lovar allt till alla. Däremot vill vi vara ett 
parti som håller vad vi lovar. Kommunens verksamhet ska skötas effektivt och 
du som medborgare ska kunna lita på att vi arbetar med medborgarnas och 
kommunens bästa för ögonen. Vår utgångspunkt är att du som individ ska 
bestämma så mycket som möjligt själv, därför är valfrihet viktigt för oss.

Ordning och reda i Nyköpings ekonomi

En röst på Moderaterna är en röst 
på ett parti som håller vad de lovar.
Läs mer om vår politik på: 
nykopingsmoderaterna.se/politik

moderaternanykoping

nyamoderaternanykoping

nykopingsmoderaterna.se
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