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Vi ska vara det politiska parti som fångar upp män
niskors tankar, om vad de vill åstadkomma och om 
vad Nyköping ska vara för plats. För Moderaterna kan 
det inte finnas någon uppgift som är viktigare än att 
släppa fram hela Nyköping och Nyköpingsbornas idé
er. Genom att ge stöd när det behövs och genom att 
inte vara i vägen när man klarar sig själv. 

Vår syn på ett samhälle som håller ihop bygger på 
utbildning och ansträngning, arbete och företagande. 
Att vi engagerar och  anstränger oss både för vår egen 
skull och för andras. 

I Nyköping ska du definieras för vad du vill, vad du 
gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. 
Inte av ditt kön, av din familj, av det bostadsområde 
där du vuxit upp, det språk dina föräldrar talar eller 
den funktionsvariation som du kanske lever med. I fo
kus för vår strävan ligger möjligheten till varje männi

skas potential att förbättra sin livssituation. Att rusta 
människor för att åstadkomma det som de vill uppnå 
och för att kunna möta tuffare tider.

Vi ska också vara det parti som inte backar för de 
svåra frågorna. Också Nyköping har utmaningar som 
kräver politisk handlingskraft. I Nyköping ska vi känna 
oss trygga. Trygga i att lag och ordning upprätthålls, 
trygga i att skolan ger en kvalitativ utbildning, trygga i 
att vi möter en god omsorg och vård. Och trygga i att 
våra gemensamma resurser – skattepengarna – för
valtas väl. 

Nyköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar 
utmana, vågar försöka att förverkliga sina idéer. Mo
deraterna tror på varje människas möjlighet att växa. 
Därför är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för en 
kommun där varje människas talang får utrymme att 
spira. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Nyköping.

Ett moderat ledarskap för Nyköping
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En stad, en landsbygd – en kommun. En plats där människor föds och växer upp, 
studerar och arbetar, drömmer, kämpar. Men också en plats dit människor flyttar, 
blir äldre, finner ro och njuter av livet. Nyköping är hemma för många. Och varje 
Nyköpingsbo bär på sina tankar och idéer. Tankar om livet, om sin och sina barns 
framtid, om kärleken, om vardagens möjligheter och utmaningar, om det man gör 
och det man drömmer om att göra. 

Tillsammans fortsätter  
vi att utveckla Nyköping!

Ett moderat ledarskap för Nyköping
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Gynsamma förutsättningar
Närheten till Stockholm och Skavsta ger Nyköpings 
kommun gynnsamma förutsättningar, vilka ytterligare 
stärks med Ostlänken. Nyköping har en stark position 
som tillväxtkommun. 

Antalet invånare i Nyköping ökade under 2017 till 
drygt 55 000 personer. Målsättningen är att kommu
nen ska öka med 700 invånare per år. Nyköping har ett 
starkt näringsliv och antalet företag ökar. Att andelen 
nystartade företag ökar är mycket bra, men vi behöver 
också ge redan befintliga företag goda förutsättningar 
att växa. 

Uppdraget – säkerställa kvalitet och service
Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad ut
sträckning bestå av att våga förändra, utveckla och 
prioritera. Vi moderater får aldrig bli endast förvaltan
de. Vårt politiska ledarskap bygger på att ompröva 
och förnya vår politik. Kommunens huvuduppgift är 
att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, servi
ce och tjänster av hög kvalitet. Till kommunens kärn
verksamhet hör förskola, skola, vård och omsorg och 
samhällets sociala skyddsnät. 

Kommunens verksamheter ska präglas av hög kva
litet, god service och effektivitet. De resurser som till
delas verksamheten ska användas klokt och målinrik
tat. Målet ska hela tiden vara att stärka och förbättra 
samarbetet med näringslivet.

Väl fungerande revision
En viktig del i att säkra en god kvalitet inom den kom
munala verksamheten är en väl fungerande revision. 
All verksamhet ska bedrivas ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart. Redovisningen ska vara tydlig 
och lätt att följa också för en lekman. 

Kommunen bör utveckla sina etjänster. En väl
fungerande eförvaltning är viktigt för öppenhet och 
tillgänglighet men också för en effektiv kommunal för
valtning för medborgare och företagare i kommunen.

Tydlighet och transparens
Tydlighet, effektivitet och transparens ska prägla styr
ningen av en kommunal organisation. Den styrmodell 
som används i Nyköping, beställar och utförarmodel
len, lever inte upp till de kraven och behöver bytas ut. 
Roller och ansvarsfördelning är otydlig, med bristande 
måluppfyllelse och långvariga budgetunderskott som 
följd. Såväl den kommunala revisionen som en extern 
utredning av skolan har riktat skarp kritik mot nuva
rande modell och dess negativa konsekvenser för de 
kommunala verksamheterna. En ny styrmodell ska 
åstadkomma tydlig styrning och förbättrad uppfölj
ning för att säkerställa att politiska beslut genomförs 
och att kommunens resurser kommer verksamheten 
till del. Budgetprocessen behöver arbetas om så att 
politiken får tydliga inspel från tjänstemannaorganisa
tionen om vad som behöver göras och konsekvenser
na av att inte göra det. Vi ska bygga en organisation 
som har en ekonomisk medvetenhet, och där konse
kvenserna av underbudgetering lyfts fram.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
Personalen är den viktigaste resursen vi har. Perso
nalförsörjning är en av nyckelfrågorna för kommunens 
verksamhet. Nyköpings kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där de anställda trivs och utvecklas. Le
darskapet är mycket viktigt – tydliga ansvarsområden 
till chefer som delegerats ansvar och befogenheter. 
All personal ska ha individuella utvecklingsplaner och 
möjlighet att påverka sin löneutveckling. Alla löner ska 
sättas individuellt. Det ska alltid löna sig att göra ett 
extra bra jobb och inga osakliga löneskillnader mellan 
män och kvinnor ska förekomma.

Effektiv kommunal organisation

Effektiv kommunal organisation

Vi prioriterar skola,  
vård, omsorg och trygghet.
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Viktiga personalmål
Det är viktigt att kontinuerligt följa upp personalnyckel
tal, såsom personalomsättning, sjukfrånvaro och fak
tisk kompetensutveckling. Det ska göras i samband 
med den ekonomiska verksamhetsuppföljningen.

Personalmål att sätta och följa:
• Sjukfrånvaro
• Kompetensutveckling
• Personalomsättning
• Åldersstruktur

   Ta fram en strategi för rekrytering och arbetsgivarfrågor för personal inom Nyköpings 
kommun.

   Byta styrmodell för Nyköpings kommun.

Vi vill:

Effektiv kommunal organisation
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Pang för pengarna
Kommunalskatten  i Nyköping är 21,48 kronor. Dess
utom betalar vi 10,77 kronor till Landstinget Sörmland 
vilket innebär att den totala kommunalskatten är 32,25 
kronor. I Moderaternas budget för hur Nyköpingsbor
nas skattepengar ska förvaltas fokuserar vi på skola, 
vård, omsorg och trygghet. Vi anser att Nyköpings
borna ska få så mycket som möjligt för pengarna. En 
utvärdering av skattenivå vs. kvaliteten i välfärden ska 
därför genomföras i samband med varje årsbudget. 
Moderaternas ambition är att minska skattetrycket så 
att Nyköpingsborna får behålla så mycket som möjligt 
av de pengar de har jobbat ihop.

Kommunen är högt belånad och måste stärka sitt 
resultat. Det är av yttersta vikt att kommunens verk
samheter iakttar budgetdisciplin. Kommunstyrelsen 
ska därför noga följa att såväl produktion som politik 
följer budget. Kommunen ska under den kommande 
planperioden successivt öka sitt överskott. Endast 
så uppnås en ansvarsfull finansiering där kommunen 
finan sierar en del av en investering med egna medel 
istället för med lån. Med tydligt fokus på kommunens 
kärnverksamhet och på att effektivisera i stora kost
nadsposter såsom upphandling vill vi nå över det 
överskottsmål på 2 % som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) rekommenderar. 

Hållbara bolag
Nyköpings kommun styr bolagskoncernen genom 
bolagsordningar och ägardirektiv. Moderbolaget, 
Stadshuset i Nyköping AB, har som uppgift att tillse 
att dotterbolagen samordnar och effektiviserar sina 
verksamheter till hela kommunens fördel. En målsätt
ning för samtliga bolag är att minst göra ett resultat på 
plus minus noll.

Försäljning, konkurrensutsättning
och effektivisering
Köpet av Nyköpings Vattenkraft AB 2014 var en ytterst 
tveksam affär. Nyköpings Vattenkraft AB har också 
 visat negativa resultat från start. Vi anser att vatten
kraftverken ska säljas eller avvecklas. Likaså att kom
munens ickestrategiska fastigheter ska avyttras för 
att minska låneskulden och intäkten återinvesteras i 
de strategiska fastigheterna. En del av de verksamhe
ter som idag bedrivs i kommunal regi kan med fördel 
drivas av företagare istället, såsom fastighetsförvalt
ning, renhållning, gata och parkarbete, ITdrift och 
utredning av familjehem.

Kvalitet i upphandling och inköp
En viktig del i den kommunala ekonomin är de upp
handlingar som görs. Det är viktigt att upphandling
arna utformas både så att flera företag ges chans 
att lämna anbud och så att man säkerställer en god 
kvalitet och hög kostnadseffektivitet. Upphandling är 
en möjliggörare för att nå den kommunala organisa
tionens mål och därmed bör också upphandling få 
en framskjuten roll i organisationen. Upphandlings
chefen ska vara en del i kommunens ledningslag och 
upphandlingsenheten måste stärkas för att inte bara 
genomföra själva upphandlingen utan även följa upp 
resultatet. Det digitala inköpssystem som nu imple
menteras i kommunen ska följas och utvärderas.

Som ett exempel på hur upphandling kan stärka 
det lokala näringslivet samt höja kvaliteten föreslår 
vi att de livsmedel som kommunen köper in ska vara 
tillverkat under samma förutsättningar och krav som 
svenska producenter har att följa.

Stark och stabil ekonomi

Stark och stabil ekonomi 

Nyköpingsborna ska få så mycket  
som möjligt för sina skattepengar.
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Minska kostnaderna – öka kvaliteten

   Utreda varför Nyköpings kommun har högre kostnader för politiker än länet i övrigt. 
Utredningen ska belysa hur arvoden fördelas och huruvida ersättningen är relevant i 
förhållande till arbetsinsats.

   Utreda orsaken till att antalet konsultuppdrag ökar, samt att kostnaden för dessa 
 analyseras. 

   Analysera skattenivå vs. kvaliteten i välfärden i samband med varje årsbudget.

   Sänka skatten.

   Utreda vilka delar av kommunens fastighetsbestånd som kan avyttras och ta fram   
en tidsplan för sådan avyttring.

Stärka upphandlingsarbetet

   Stärka kommunens upphandlingsarbete och skapa förutsättningar för att använda 
 upphandling som ett instrument för att stimulera det lokala näringslivet.

   Ge upphandlingsfrågorna en mer framskjuten position med ett särskilt utskott för 
dessa frågor under kommunstyrelsen. 

   Placera upphandlingschefen i kommunens centrala ledningslag.

Konkurrensutsätta verksamhet

   Konkurrensutsätta renhållning, gata- och parkarbete samt IT-drift.

   Konkurrensutsätta utredning av familjehem.

   Konkurrensutsätta fastighetsförvaltningen.

Vi vill:

Stark och stabil ekonomi
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Kvalitet, valfrihet och mångfald
Vår utbildningspolitik har ett självklart fokus på kun
skap och kännetecknas av kvalitet, valfrihet och 
mångfald. Alla elever ska ges förutsät tningar att nå sin 
fulla potential. Vår övergripande vision är att Nyköping 
ska bli Sveriges kunskapskommun.

Att förmedla ämneskunskaper och färdigheter är 
det viktigaste uppdraget som skolan har. Målen för 
skolan ska vara kunskapsrelaterade och därmed vara 
resultatpåverkande.

Tydligare ansvarsfördelning
Inom kommunens kärnverksamhet ser vi skolan som 
det område som i störst utsträckning kräver ytterligare 
resurser. De pengar som satsas på skolan ska ham
na ute i verksamheten. Moderaterna vill omfördela 
resurser från central administration till förskolor och 
klassrum med ett tydligare ansvar hos rektorer och 
förskolechefer. 

För att förbättra och effektivisera den politiska 
styrningen vill vi lägga ned utbildnings, arbetsmark
nads och integrationsnämnden så att det blir en enda 
nämnd som har ansvaret för barnen hela vägen ge
nom skolan. Arbetsmarknads och integrationsfrågor 
kan flyttas till kommunstyrelsen.

Valet av skola är viktigt, därför vill vi att kommunen 
inför obligatoriskt/aktivt skolval från förskoleklass. 

Resursfördelning med barnen i centrum
Resurser ska i första hand fördelas efter barnens 
behov. Enhetscheferna skall ha fullt mandat över sin 
egen budget och sina anställda och budgetprocessen 
ska vara lätt att följa och förstå. För en bättre planering 
föreslår vi att budgetprocessen tidigareläggas på året 
så att kommunfullmäktige fastslår en preliminär bud
get i juni för att sedan kunna göra mindre justeringar. 
Likabehandlingsprincipen ska råda och kommunen 
ska agera på samma sätt mot fristående aktörer som 
mot sin egen verksamhet.

Den nuvarande socioekonomiska fördelningsmo
dellen behöver reformeras för att bättre möta de verk
liga behoven som finns. En ny fördelningsmodell ska 
tas fram i samförstånd mellan ledning, rektorer, fristå
ende skolor och utbildningsnämnden.

På gymnasiet vill vi att kommunen ersätter sko
lorna enligt den så kallade riksprislistan. Idag ligger 
skolpengen i Nyköping under riksprislistan. Det gör att 
kommunens egna verksamheter drivs med underskott. 
Kommunen har även hamnat i återkommande rättsliga 
tvister gällande ersättningar till fristående skolor.

Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska systematiskt kvalitetsarbete be
drivas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå. 
Kvalitetsarbete genomförs idag på olika nivåer i kom
munen. Dock behöver kopplingen mellan de olika ni
våerna förbättras för att uppnå att olika nivåer jobbar 
med samma frågor systematiskt. Det är av stor vikt 
att huvudmannen får relevant kännedom om verksam
heterna för att ge förutsättningar för systematisk upp
följning och utveckling på enheterna. 

Kunskapsfokus i skolan
En av nyckelfaktorerna för att vi ska lyckas med sko
lan är att utbildningen är så individanpassad som möj
ligt, där är ny teknik en möjliggörare. Mindre undervis
ningsgrupper är också viktigt. En större mångfald av 
skolor behövs. Det kan innebära fler fristående skolor, 
men även de kommunala skolorna skulle kunna få 
möjlighet att nischa sig om så önskas. 

Vi vill att det kontinuerligt genomförs kartläggningar 
av studieresultat från förskolan och upp till och med 
gymnasiet. En kartläggning tydliggör skolor med pro
blem som behöver åtgärdas men visar också vilka 
skolor som lyckas väl och kan vara goda exempel. 
Pojkarna får idag lägre resultat än flickorna i nästan 
alla ämnen. Att komma tillrätta med pojkarnas låga 
resultat är en nyckelfaktor för att höja resultaten ge
nerellt.

Vi vill successivt utöka undervisningstiden. I första 
hand genom att utöka antalet undervisningstimmar 
men också genom att utöka antalet skoldagar under 
året. Vi vill säkerställa att alla elever får sin garanterade 
lärarledda undervisningstid genom att införa en redo
visningsskyldighet inom grundskolan.

Enligt landstingets undersökning ”liv och hälsa 
ung” anser bara en fjärdedel av eleverna i årskurs fem 
att det oftast råder arbetsro på lektionerna. Detta an
ser vi är oacceptabelt och vill därför att införandet av 
ordningsomdömen i grundskolan ska utredas. 

Stöd till de som behöver
Alla elever lär sig inte lika fort. Vi vill därför att såväl 
grundskole som gymnasieelever ska ha tillgång till en 
frivillig lovskola för att kunna höja sina betyg.

Som en del i att skapa en likvärdig skola bör läx
hjälp organiseras på alla kommunens skolor. Det ska 
inte vara avhängigt föräldrarnas utbildningsnivå om 
man kan få hjälp med sina studier eller ej.

Kunskapsfokus i skolan

Kunskapsfokus i skolan
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Koppling mellan skolor och skola – näringsliv
Kopplingen mellan arbetsmarknaden och utbildning
en behöver stärkas. Studievägledarna har en viktig 
roll i att lyfta fram de olika möjligheter som finns. Fler 
yrkesprogram på vårt kommunala gymnasium bör in
föras (alternativt på fristående skolor). Vi kan också 
tänka oss att minska ner antalet platser på samhälls
programmet.

 Samarbetet med arbetsmarknaden behöver också 
stärkas för att förbättra elevernas övergång till vuxen
livet och val av framtida utbildningar och yrken. Det är 
viktigt att yrkesinformation kommer in tidigt i utbild
ningen. 

Tydliggöra valmöjligheter
Vi värnar det fria skolvalet högt. Det råder dock en 
brist i informationen om valfriheten. Alla är inte med
vetna om vilka val man kan göra. Kommunikationen 
kring skolvalet bör stärkas. Exempelvis genom en 
informationskatalog där alla skolor får möjlighet att 
marknadsföra sig själva.

Vi vill se över utbudet inom särskolan för att med
ge en utökad valfrihet också för dessa elever. Antalet 
elever i särskolan är inte så stort vilket gör det väldigt 
kostnadsdrivande för en enskild kommun att tillhan
dahålla ett brett utbud av utbildningar. Vi bör därför 
samarbeta med andra skolaktörer (fristående och an
dra kommuner) för att kunna erbjuda denna elevgrupp 
en större valfrihet.

Kommunen som attraktiv arbetsgivare
Det absolut viktigaste för att lyckas vända den nega
tiva trenden i Nyköping är att kommunen förbättrar 
sig som arbetsgivare. Bristen på legitimerade lärare 
är stor och våra skolledare har stora problem med att 
klara sina uppdrag. Omsättningen på rektorer är stor, 
25 % uppges ha lämnat under de senaste tre åren, vil
ket har en negativ påverkan på verksamheternas kva
litet. Ett tydligt och genomarbetat ledarskapsprogram 
som även skulle kunna omfatta ett mentorskapspro
gram bör införas. 

För att tydliggöra skolpersonalen är det viktigt att 
utbildningsnämnden också får ansvaret för dem. En 
rekryterings och arbetsgivarstrategi bör fastslås av 
nämnden i början av varje mandatperiod. 

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att behål
la personal. Att säkerställa att arbetsmiljön är god har 
därför högsta prioritet.  

Säkerställa kompetensförsörjning
Det är viktigt att all personal får kompetensutveckling 
kontinuerligt. Vi vill erbjuda personal, som idag jobbar 
som lärare i kommunen men som saknar behörighet, 
att fortbilda sig inom tjänst med studielön. Vi vill ock
så se över möjligheten och intresset att vidareutbilda 
barnskötare till förskolelärare och fritidspedagoger. 

När vi inte hittar lärare med de behörighetsnivåer 
som vi önskar måste vi hitta andra lösningar. Två alter
nativa lösningar till mer personal i skolan är lärarassis
tenter och undervisande assistenter. Lärarassistenter
nas uppdrag ska vara att assistera och avlasta lärarna 
med uppgifter av administrativ karaktär.

Den undervisande assistenten ska i grunden ha 
samma arbetsuppgifter som en lärare utom myndig
hetsutövningen. Kravet är att personen har en akade
misk examen som ger lämplig ämneskompetens. En 
ingenjör kan till exempel undervisa i matematik, en 
ekonom i ekonomi eller en kommunikatör i svenska. 
Genom att den undervisande assistenten får handled
ning av en legitimerad lärare säkras den pedagogiska 
kvaliteten. Den handledande läraren ska hjälpa till att 
planera undervisningen, utforma examinationer och 
dessutom göra regelbundna besök på assistentens 
lektioner. Det är den handledande läraren som ska 
sätta betyg på assistentens elever.

Mentorprogram för lärare
En del i att ge nya anställda en bra start i kommunen 
är att ge dem möjlighet att få en mentor. En nyexami
nerad lärare behöver få en strukturerad introduktion till 
sitt yrke. För att underlätta det bör ett mentorprogram 
inrättas.
 
Konkurrenskraftig lön
Lönerna i kommunen måste vara konkurrenskraftiga. 
Läraryrkets attraktivitet behöver höjas generellt och 
där är lönen en viktig faktor.

Tvålärarsystem och karriärtjänster
Ett sätt att skapa attraktionskraft för Nyköpings kom
mun som arbetsgivare är att införa ett tvålärarsystem. 
I ett tvålärarsystem ges lärarna möjlighet att ge varan
dra feedback och på så sätt utveckla sin praktik, vilket 
kan uppfattas som en förmån. Två lärare har också 
bättre förutsättningar att kunna möta varje enskild in
divid där denne befinner sig i sin kunskapsutveckling. 
Vi vill testa detta system i Nyköping.

Vi anser att det är viktigt med möjlighet till att göra 
karriär som lärare. Vi är positiva till karriärtjänster som 
exempelvis förstelärare. Dessa tjänster måste dock 
utformas så att hela organisationen får nytta av tjäns
terna likväl som den enskilde medarbetaren. Vi vill 
också införa så kallade lektorat, dvs. disputerade lära
re, för att säkerställa en hög ämneskompetens.

Trygga elever och lärare
Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som 
personal där ett aktivt värdegrundsarbete lägger grun
den. Vi vill se nolltolerans mot mobbing och dåligt be
teende såväl mot lärare som mot andra elever. All per
sonal ska vara utbildade i ”hot och våld” och få lära sig 
att upptäcka oroande tecken hos elever.

Kunskapsfokus i skolan
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Ökad integration i skolan
Det viktigaste för att integrera nyanlända elever i det 
svenska samhället är att ge dem en utbildning som 
möjliggör för dem att komma igenom skolan med full
ständiga betyg. Specifikt nyanlända elever bör omgå
ende få utbildning i svenska normer, värderingar, jäm
ställdhet och det svenska samhället.

Tillgängligare förskola
Skollagen markerar nu tydligt förskolan som en in
körsport till skolan. Det är en skolform som utvecklar 
barnen såväl socialt som i språk och matematisk för
ståelse. Det är viktigt att förskolans öppettider möj
liggör för föräldrarna att ha sina barn på den förskola 
de önskar. Därför bör alla barn ha rätt till 30 timmars 
förskola i veckan.

Vi vill införa en närhetsgaranti i förskolan. Den inne
bär att man ska kunna tacka nej till en plats om för
skolan är för långt bort, utan att mista sin plats i kön. 

Vi vill införa hämtnings och lämningsservice mel
lan förskola och natt och helgomsorg. 

Vi behöver också utöka natt och helgomsorgen 
i kommunen, för att möjliggöra för föräldrar att söka 
jobb som innebär obekväma arbetstider. 

Tillgängligare elevhälsa
Det är stora skillnader i tillgång till elevhälsa mellan 
olika skolor. Vi vill att landstinget får ansvaret för elev
hälsan när det gäller medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser. Ett samarbete med landstinget 
gällande elevhälsa bör etableras.

Vi vill införa vad vi kallar ”elevhälsa på distans”. 
Dvs. att det på alla skolor installeras lämplig utrust
ning så att eleverna exempelvis kan kontakta kurator 
och skolsköterska via videolänk. Nyköping har många 
mindre skolor, som på så sätt skulle få en betydligt 
bättre tillgänglighet till elevhälsans personal. Det bör 
sättas mål för vilken täthet på elevhälsopersonal som 
anses vara nödvändig. 

Strategi för skollokaler
Skollokaler är en prioriterad investering for modera
terna. Nyköpings skollokaler är i dagsläget i princip 
maximalt utnyttjade. En aktuell strategi för kommu
nens skollokaler är nödvändig för att säkra att rätt 
satsningar görs för att garantera bra skolmiljöer för 
eleverna och en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Det 
är också viktigt att inventera intresset hos fristående 
skolaktörer för att vilja nyetablera och/eller utöka sin 
verksamhet. 

Kommunen ska ha en hög nivå av servicegrad 
gentemot skolan. Små barn ska som regel inte behöva 
åka långa sträckor för att komma till sin skola. 

Skolmaten ska vara av hög kvalitetet och bör till
lagas nära där den äts. Fler tillagningskök bör därför 
inrättas på kommunens skolor. Vi vill att skolgårdarna 
blir grönare för att göra det mer lockande och lättare 
för barnen att vistas ute. 

Rättvis skolskjuts
Reglerna för skolskjuts behöver revideras. Alla elever 
som uppfyller avståndskriterierna ska ha rätt till skol
skjuts oavsett vilken skola de valt att gå på. Dagens 
regler motverkar det fria skolvalet och är särdeles 
orättvisa för de elever som bor på landsbygden och 
vill välja en skola i staden. Skolskjuts ska vara väl an
passad till skolans start och sluttider så barnen inte 
behöver vänta onödigt länge.

Digitalisering ger nya möjligheter
Vi vill att alla elever får tillgång till de elektroniska 
hjälpmedel som de har nytta av i undervisningen och 
att alla skolor och förskolor har trådlösa nätverk. 

Lärarbristen inom modersmålsundervisning är ex
tra stor. Genom att införa fjärrundervisning kan en lä
rare undervisa alla elever samtidigt i hela kommunen. 
Fjärrundervisning kan också bli ett komplement i un
dervisningen i andra ämnen. 

Digitala prov möjliggör nationell rättning på ett 
mycket effektivt sätt. Det är också enkelt att införa 
avidentifierade prov, vilket ökar rättssäkerheten vid 
rättning.

Detta ska gälla för alla kommunala skolor   
i Nyköping:

Resultatmål
• 100 % ska vara behöriga till yrkesprogram på

gymnasiet.
• Meritvärdet i årskurs nio ska öka varje år.
• Meritvärdena i gymnasiets program ska öka varje

år.
• Det ska över åren inte vara någon signifikant skill-

nad mellan pojkar och flickors resultat i skolan.
• Lämpliga progressionsmål skall föras för att mäta

utvecklingen.

Förutsättningsmål
• 100 % av eleverna ska känna sig trygga i skola

och förskola.
• 100 % av eleverna ska anse att det råder studiero

på lektionerna.

Behörighetsmål personal
• 100 % behöriga, legitimerade lärare.

Kunskapsfokus i skolan
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Utveckla förskolan

   Införa en närhetsgaranti för förskolan.

   Införa hämtnings- och lämningsservice mellan förskola/fritidshem och natt- och 
 helgomsorg.

   Utreda möjligheten att införa nattis hemma, det vill säga att barntillsynen sker i det   
egna hemmet.

   Införa rätten till 30 timmars förskola.

Stärka valfriheten

   Införa obligatoriskt skolval

Kvalitetssäkra utbildningen

   Utreda hur fjärrundervisning kan användas på bästa sätt för att motverka lärarbristen 
inom all undervisning.

   Införa fjärrundervisning för moderna språk för årskurs sex och för modersmåls-
undervisning.

   Investera i videolänksutrustning på alla förskolor och skolor.

   Säkerställa att läxhjälp erbjuds på alla skolor/fritidshem.

   Satsa på lärarassistenter i skolan.

   Anställa akademiker som undervisande assistenter i skolan.

   Kartlägga studieresultaten i kommunens samtliga skolor från förskola till gymnasium.

   Stärka kompetensförsörjningen inom skolan.

   Stärka kommunen som arbetsgivare.

Förbättra skolskjutsarna

   Revidera reglementet för skolskjutsar och bland annat anpassa dessa till det fria 
 skolvalet.

Förbättra arbets- och studiemiljön

   Prioritera investeringar i skollokalerna. 

Vi vill:

Kunskapsfokus i skolan
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Ingen ska falla mellan stolarna
För Moderaterna är det självklart att varje individ äger 
rätten till sin kropp och därmed har sista ordet om sin 
hälsa. Idag är vården för många människor förknippad 
med väntetider och krångel och allt för många faller 
mellan stolarna när vårdansvaret delas mellan kom
mun och landsting. Vi vill stärka samarbetet mellan 
landsting och kommun, så att Nyköpingsborna får 
mer att säga till om i vården.

Enkel, snabb och säker vård
Vården ska vara enkel, snabb och säker. Vårdköerna 
är idag alldeles för långa och många upplever sjukvår
den som otillgänglig. Moderaterna verkar för en vård 
som är enkel, snabb och säker.

För Nyköpingsborna är lasarettet viktigt, därför är 
det också en viktig fråga för oss som verkar inom Ny
köpings kommun, även om lasarettet och den vård 
som bedrivs där är landstingets ansvar. 

Vården ska också finnas där folk finns, och vara till
gänglig utanför kontorstid, därför vill vi att det öppnas 
”minutkliniker” i Nyköping. Exempelvis i anslutning till 
större livsmedelsbutiker. Många vårdfrågor skulle kun
na lösas med digitala möten. Det skulle vara smidigt 
för såväl barnfamiljer som äldre om man kunde träffa 
läkare vid ett digitalt möte. En digitalisering av vården 
får dock aldrig ske på bekostnad av en trygg ordinär 
sjukvård som exempelvis våra multisjuka äldre har ett 
stort behov av.

Moderaterna värnar valfriheten inom välfärden och 
kommer alltid verka för att stärka Nyköpingsbornas 
rätt och möjlighet att välja vårdcentral. 

God omsorg om våra äldre
Äldrevården ska bygga på respekt för individens inte
gritet och självbestämmande. Dagens äldre är allt mer 
vitala och har förutsättningar att leva ett rikt liv långt 
upp i åren. Att då få råda över sig själv och sin situ
ation så långt som möjligt är en förutsättning. Det är 
en grundläggande trygghet i att själv kunna bestämma 
vem som ska hjälpa till med vården och omsorgen om 
ens person. ITtjänster inom äldreomsorgen kan och 
bör utvecklas.

Hemtjänsten i Nyköping står idag inför stora utma
ningar och ett sätt att förbättra verksamheten är att 
låta personalen styra sin tid hos de äldre mer själv
ständigt. En kunnig, ansvarstagande hemtjänstperso
nal behöver inte detaljstyras. 

För att skapa trygghet och en personlig relation 
med personer som får en viktig roll i vardagens mest 
privata delar är det viktigt att våra äldre har så få olika 
personkontakter med hemtjänstpersonalen som möj
ligt. 

För gamla som bor i ensamhet och kanske inte har 
vare sig släkt eller vänner kvar i närområdet, men som 
inte är kvalificerade för särskilt boende kan så kallade 
trygghetsboenden vara ett bra alternativ för att bryta 
isoleringen. Trygghetsboende är ett särskilt boende 
för personer med ett mindre vårdbehov. Här får de bo
ende exempelvis hjälp med måltider – antingen i den 
egna lägenheten eller i boendets matsal. Olika sociala 
aktiviteter anordnas och det finns en hemtjänstgrupp 
knuten till servicehuset. Personal finns i form av sjuk
sköterska/or som ansvarar för hälso och sjukvårds
insatser i samverkan med patientansvarig läkare. 

Vård och omsorg på dina villkor

Vård och omsorg på dina villkor

För Moderaterna är det självklart att även personer 
med funktionsvariation ska kunna välja sin omsorg.
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För en god livskvalitet är vardagens återkommande 
inslag som måltider och fysisk aktivitet viktigt. Mode
raterna anser att den mat som serveras i kommunens 
äldreboenden ska hålla hög kvalitet såväl sett till inne
håll som till servering. Att våra äldre ska ha möjlighet 
till utomhusvistelse och olika aktiviteter som höjer livs
kvaliteten är en självklarhet. 

Demens är en sjukdom som drabbar allt fler, del
vis på grund av att andelen äldre ökar. Moderaterna 
anser att kommunens omsorg för människor med 
demenssjukdom behöver förbättras. Moderaterna vill 
att kommunen utreder kostnad och lämpligt tillväga
gångssätt för att Silviacertifiera sina demensboenden. 
Silviacertifiering är en utbildning i flera steg där hela 
arbetsstyrkan ges ett helhetsperspektiv i omsorgen 
runt demens. 

Forskning visar att depressioner hos äldre ökar 
drastiskt och i samband med det ökar även medici
neringen av äldre. Av erfarenhet vet man att det finns 
många som kan sluta med vissa mediciner efter att ha 
fått en samtalskontakt istället. Hemtjänstpersonalen 
har sällan tid att stanna och prata vilket en ”äldreku
rator” skulle kunna göra. Därför bör kommunen införa 
en äldrekurator som även kan bedriva uppsökande 
verksamhet. 

För många anhöriga kan ansvaret för omsorg och 
vård i hemmet bli en tung börda att bära. För att öka 
våra äldres möjligheter att bo kvar hemma, tillsam
mans med nära och kära är det viktigt att utveckla 
stödet till anhöriga.

Våld i nära relation måste fortsatt uppmärksam
mas. De som slår och de som blir slagna har familje
fridsmottagningen, barn som bevittnar våld får hjälp 
av Cumulus. Men det finns kategorier som är svårare 
att upptäcka. Ett exempel är gamla som lever i en par
relation där den ena parten blivit dement och man inte 
har någon hemtjänst. Det är viktigt att komma ihåg att 
det inte alltid handlar om fysiskt våld, det kan handla 
om psykiskt eller ekonomiskt övergrepp, eller försum
melse. Personal inom socialtjänst och omsorg måste 
genomgå obligatorisk utbildning för att se tecken på 
sådana övergrepp. 

Kommunen saknar idag ett ordnat omhändertagan
de av äldre missbrukare, det faller i nuläget på hem
tjänsten, vilket inte är rimligt. 

Stärkt personal och ökad valfrihet
Belastningen för den personal som arbetar med 
 sociala frågor inom kommunen växer. Den måste få 
rimliga resurser och det stöd och den hjälp de behö
ver. Personalen ska kontinuerligt uppdateras vad gäl
ler nya arbetssätt och metoder. Olika yrkesroller ska 
renodlas – administrativa uppgifter ska utföras av an
nan personal än socialsekreterare.

Nyköpings kommun bör avskaffa delade turer inom 
vård och omsorgsverksamheten. Det är en förlegad 
form av arbetstider som gör vardagspusslet svårare 
och sliter orimligt mycket på personalen. 

Bättre förutsättningar för valfrihet
Vid LOV ska alla leverantörer som blivit godkända 
erhålla samma ersättning för samma uppdrag. De 
privata utförarna i kommunen måste få rimliga förut
sättningar att bedriva sina verksamheter. Höjningen 
av timersättningen har inte motsvarat kostnadsök
ningarna under ett flertal år. Såväl kommunens egen 
verksamhet som de privata utförarna har svårigheter 
att få sina kostnader täckta. För att timersättningen 
för hemtjänsten ska bli realistisk måste i första hand 
dagens nivå höjas, och i fortsättningen årligen justeras 
så att den följer vård och omsorgsprisindex. Ersätt
ningen skall också täcka samtliga kostnader, inklusive 
kostnader för personalens restid, arbetsledning, lokal
kostnader, administration.

När kommunen ska vara både beställare och utfö
rare av hemtjänst behöver dessa uppgifter vara tydligt 
åtskilda for att garantera likabehandling av samtliga 
utförare, både egenregin och privata utförare.

Efterfrågan på omsorg för personer med funktions
hinder väntas öka under kommande år. Moderaterna 
vill att LOV (lagen om valfrihet) ska omfatta även insat
serna inom handikappomsorgen, såsom ledsagning, 
daglig verksamhet, boendestöd, sysselsättning, kort
tidstillsyn, och avlösning.

Nyköpings kommun bör avskaffa  
delade turer inom vård- och omsorgsverksamheten.

Vård och omsorg på dina villkor
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Stärkt valfrihet i omsorgen

   Stärka valfriheten inom äldreomsorgen genom att lägga ut större del av hemtjänsten 
på företagare i välfärden. 

   Justera ersättningen till skäliga nivåer för hemtjänstföretagen

   Tydligare redovisning av faktiska kostnader för kommunal verksamhet, där fristående 
alternativ agerar, som skola och äldreomsorg.

   Införa valfrihet (lagen om valfrihet, LOV) för personer med funktionsvariation.

   Möjliggöra för hemtjänstföretag att starta upp och verka lokalt i kommunen.

En effektiv organisation

   Stärka kompetensen kring demens inom kommunens omsorgsverksamhet.

   Minska detaljstyrningen inom hemtjänsten för att på så sätt minska antalet vårdare 
per äldre.

   Renodla uppdragen – administrativa uppgifter ska utföras av annan personal än social-
sekreterare.

   Fortsätta att utveckla samarbetet med Landstinget så att vården för äldre stärks

   Undersöka möjligheten att bolagisera den kommunala hemtjänsten.

   Stärka valfriheten inom äldreomsorgen i kommunen, genom att lägga ut större del av 
hemtjänsten på företagare i välfärden. 

   Verka för fler trygghetsboenden.

Stärkt äldrevård

  Utöka personalstyrkan som jobbar natt på våra särskilda boenden.

  Satsa på äldrelotsar, som koordinerar patientens vårdbehov mellan olika vårdinrättningar

   Införa valfrihet (lagen om valfrihet, LOV) för personer med funktionsnedsättning.

   Att kommunen inom ramen för LOV ger förutsättningar för fristående alternativ att agera 
i enskilda delar av kommunen och inte tvinga dem att agera i hela kommunen.

   Satsa på IT för att ge de äldre en större möjlighet till ett självständigt liv.

   Stärka kommunens förmåga att ha hand om äldre missbrukare.

   Införa äldrekurator.

   Stärka arbetet mot våld i nära relation bland äldre.

Vi vill:

Vård och omsorg på dina villkor
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Förebyggande arbete för barn och unga
Nyköping är en växande kommun. Det medför dock 
att antalet personer som riskerar att hamna i utanför
skap ökar. Detta kommer att kräva kraftfulla, samord
nade och effektiva insatser från kommunens sida.

Moderaterna vill prioritera det förebyggande arbetet 
för barn och unga. Exempelvis genom utökning av fa
miljecentraler där man tidigt får kontakt med föräldrar 
och barn som är i behov av stöd. Vi vill också utveckla 
familjestödet då det förhindrar merkostnadskrävande 
insatser på sikt, samt bidrar till en bättre integration.

Andelen unga missbrukare ökar och det viktigt att 
tidigt se de barn och ungdomar som är i behov av in
satser. Samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och 
landsting måste fördjupas kring drogproblematiken i 
Nyköping. 

Cumulus är en verksamhet som riktar sig till barn 
som har en eller två föräldrar med alkohol/drogpro
blematik eller psykisk ohälsa. Det kan också vara barn 
som befinner sig mitt i en vårdnadstvist eller barn som 
bevittnat våld i hemmet. Cumulus verksamhet kan yt
terligare utvecklas genom att ha grupper för barn som 
varit utsatta för mobbning.

”Bostad först” bör införas
Moderaterna vill se en fungerande behandling för 
missbrukande personer i närområdet. Olika boende
lösningar såsom akutboende och utredningsboende 
behövs. Kommunens eget behandlingshem Nygården 
bör vidareutvecklas till kvalificerat HVBhem för att 
kunna rehabilitera missbrukare med tung problematik 
på hemmaplan. Modellen med ”bostad först” bör in
föras i kommunen.

Nyköpingshem ska ha ett ägardirektiv som tydlig
gör det allmännyttiga ansvaret för integration och so
cial sammanhållning.

Samarbete mot missbruk och psykisk ohälsa
Vi behöver ett närmare samarbete mellan kommun och 
landsting kring barn och ungdomar med missbruks
problematik. Det beroendecentrum som finns idag är 
för vuxna, men det behövs också en mottagning för 
unga. En MiniMariamottagning i Nyköping bör inrättas 
i samarbete med landstinget. Det är en öppenvårds
mottagning för ungdomar upp till och med 24 år som 
har problem med alkohol och/eller narkotika. 

Ett annat samarbetsområde Kommun/Landsting 
är personer med samsjuklighet, dvs personer med 

psykisk ohälsa som samtidigt har ett missbruk. Ett 
problem är boende för samsjukliga, som i många fall 
är svåra att ha på ett särskilt boende. Lösningen kan 
vara ett gruppboende med olika stödinsatser. Inom 
kommunen finns planer på ett Ungdomens Hus, tänkt 
att samla ungdomsfrågor kopplat till såväl fysisk som 
psykisk hälsa. Moderaterna anser att detta bör kom
ma till stånd snarast möjligt.

Moderaterna vill fortsätta satsa på att utbilda kvali
ficerade familjehem så att unga undviker att placeras 
på institution. Uppföljning av samtliga barn och ung
domar som placeras i familjehem och på institution 
ska fortsätta ske regelbundet. För att minska belast
ningen på kommunens familjehemssektion bör den 
del som utreder familjehem upphandlas externt. I takt 
med att kommunens befolkning ökar behövs också 
ytterligare familjecentraler.

Ytterligare stöd till kvinnojour
Idag finns beredskap för att hjälpa människor som ut
sätts för våld i nära relation och personal inom den 
sociala verksamheten utbildas att lära sig upptäcka 
tecken på våld och kunna agera. Tyvärr ser vi dock en 
stark ökning av våld mot kvinnor bland de nyanlända. 
Kvinnojouren har en påtaglig ökning av utrikesfödda 
kvinnor som söker skydd. Kvinnojouren Mira behöver  
ytterligare stöd för att de ska kunna förstärka sina 
möjligheter att ge hjälp till kvinnor och barn.

Den gemensamma nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV) behöver tydliga direktiv 
och representanter från respektive organisation som 
kan bidra till en så handlingskraftig nämnd som möjligt. 
Vård och Omsorgsnämnden samt Socialnämndens 
ansvar beträffande socialpsykiatrin bör utredas. 

Arbete mot utanförskap
Antalet personer i Nyköping som är hemlösa ökar, 
enligt mätning 2017 är 280 personer hemlösa (en ök
ning sedan 2016 då siffran var 228).  Denna utveckling 
måste stoppas. Moderaterna vill att kommunen utre
der möjligheten att samarbeta/samverka tillsammans 
med olika organisationer och föreningar för att öppna 
ett härbärge. Viktigt är också att fler bostäder byggs 
och att kommunen därför hållet hög takt i handlägg
ning av byggärenden. 

I Nyköpings kommun finns ett fåtal personer som 
försörjer sig genom att tigga och som därmed le
ver under svåra förhållanden och utanför samhällets 

Social omsorg mot utanförskap

Social omsorg mot utanförskap
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kontrollmekanismer och skyddsnät. Att tigga är inte 
en väg ut ur fattigdom och Nyköpingsmoderaterna 
 stöder förslaget om ett nationellt förbud mot tiggeri. 

Prognoserna visar på en fortsatt ökning av försörj
ningsstödet. Moderaterna har tillsammans med Allia
nsen arbetat fram en modell för att minska försörj
ningsstödet och därmed också begränsa det växande 
utanförskapet. Modellen, Nyköpingsinitiativet, bygger 
på att försörjningsstödet ska kopplas till krav på akti

vitet och utbildning. Läs mer om Nyköpingsinitiativet 
under avsnittet Arbetsmarknad och Näringsliv.

För en del människor är steget in på arbetsmark
naden väldigt långt, särskilt för många nyanlända 
kvinnor. Arbetsmarknadsenheten bör ges ett särskilt 
uppdrag att ge dessa personer chansen till arbete, typ 
OSA (offentligt skyddat arbete). Detta bör drivas som 
ett komplement inom Nyköpingsinitiativet.

Goda förutsättningar för personalen

   Kompetensutveckla personalen kontinuerligt vad gäller nya arbetssätt och metoder.  
Vi vill renodla uppdragen – administrativa uppgifter ska utföras av annan personal än 
socialsekreterare.

   Att den del som utreder familjehem upphandlas externt för att minska belastningen på 
kommunens familjehemssektion.

Omsorg om våra unga

   Utveckla kommunens stöd till föräldrar (föräldrakunskap)

   Se över möjligheten att utöka Cumulus verksamhet till att innefatta även barn som 
utsatts för mobbing.

   Aktivt arbeta för att Ungdomens hus blir verklighet

   Utveckla samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och landsting när det gäller 
drogproblematiken. 

   Stärka kommunens insatser för unga med psykisk ohälsa.

   Att de som har tyngst problematik behandlas på HVB-hem i kommunen.

Stärkta samarbeten

   Utveckla samverkan mellan kommun och landsting gällande missbruksvård och 
samsjuklighet.

   Utreda möjligheten att samarbeta/samverka tillsammans med olika organisationer 
och föreningar.

   Inrätta en MiniMariamottagning i Nyköping tillsammans med landstinget

   Införa modellen “bostad först”

Fler i arbete – färre i bidragsberoende

   Införa Nyköpingsinitiativet för fler i arbete och färre i bidragsberoende

   Öka antalet OSA-arbeten för att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i egen 
försörjning.

Vi vill:

Social omsorg mot utanförskap
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Brett trygghetsskapande arbete
Med en orolig omvärld blir kommunens trygghetsar
bete än viktigare. Ett nära samarbete med polis, andra 
myndigheter och organisationer är viktigt för att före
bygga brott och öka tryggheten i Nyköping. Ett lång
siktigt arbete för att hantera de extrema rörelser som 
verkar i Nyköping ska finnas.

Kommunen ska ha en hög beredskap för personer 
som utsatts för hot och våld i nära relation, och kun
na erbjuda boende, stödsamtal och krisbearbetning. 
Olika frivilligorganisationer gör här viktiga insatser. De 
måste ges förutsättningar för en långsiktig verksam
het.

Vår utgångspunkt är att alla ska känna sig trygga i 
Nyköping. Men nationella undersökningar visar att var 
tredje kvinna känner sig otrygg i det offentliga rummet 
och därför ska ett särskilt mål sättas för kvinnors och 
flickors upplevda trygghet. Mål skall uppställas för 
kvinnors och flickors upplevda trygghet. Nolltolerans 
mot upplevd otrygghet är det övergripande målet.

Enkla medel för trygghet
Nyköping ska vara en trygg kommun för alla, oavsett 
vem man är eller var man bor. Vi kan med enkla medel 
påverka tryggheten i offentliga miljöer, exempelvis ge
nom trygghetsvandringar, att kontinuerligt se till att 
befintlig belysning fungerar och vid behov komplettera 
den. Buskage bör tunnas ur vid gång och cykelvä
gar och på platser där människor vistas för att minska 
möjligheterna att osett begå brott. Vid projektering av 
nybyggnad ska trygghetsperspektivet beaktas. Dess
utom kan kommunen bidra till aktiva insatser och 
engagemang som ökar tryggheten. Exempelvis ge

nom att stödja och stimulera till frivilliga insatser som 
nattvandring, grannsamverkan, ”farsor och morsor på 
stan” eller liknande ideella aktiviteter.

Kommunens personal inom den sociala sektorn 
ska komplettera polisens insatser genom att till exem
pel ungdomsstödjare och fritidspedagoger arbetar ak
tivt med unga för att visa närvaro och bygga relationer 
med dem. 

Samarbete med civilsamhället
Moderaterna vill bibehålla det ekonomiska stöd som 
ges till andra aktörer som arbetar med kvinnor och 
flickors trygghet, t ex MIRA. Men vi vill stärka kommu
nens rutiner inom brottskategorin ”våld i nära relation” 
vad gäller bedömningar, ersättningar och stöd. Alla 
tjänstemän ska ha kunskap om tecknen när barn far 
illa och att ha tillräcklig utbildning för att kunna tilläm
pa gällande lagar.

Ökad polisiär närvaro i kommunen
Moderaterna vill att lokalpolisområdet ska avsätta fler 
poliser som arbetar ”nära” medborgaren. I nuläget 
klarar inte polisen detta. Vi anser därför att vidareutbil
dade ordningsvakter ska ges möjlighet att verka för att 
skapa trygghet på särskilt angelägna platser och tider. 

Moderaterna vill att lokalpolisområdet utökar ut
bildningen av polisiära volontärer så att dessa kan 
 bidra till att öka tryggheten. 

De överenskommelser som görs mellan kommunen 
och polisen i t ex medborgarlöften ska förankras i de 
ansvariga nämnderna i kommunen och blir en del av 
det vardagliga arbetet.

Säkert och tryggt i Nyköping

   Öka den upplevda tryggheten i utomhusmiljön genom att reducera faktorer som kan 
skapa otrygghet på allmän plats.

   Fokusera på förebyggande insatser. 

   Förstärka samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och andra aktörer.

   Verka för fler poliser lokalt.

Vi vill:

Säkert och tryggt i Nyköping
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Arbetslinjen gäller
Sverige är ett land fullt av möjligheter, men samtidigt 
ingen kravlös gemenskap. Vi behöver ställa betydligt 
tydligare krav på den som kommit för att bygga sig ett 
nytt liv här, som att lära sig svenska språket att göra 
sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. 
Arbetslinjen är en bärande del i Moderaternas arbete 
för ett samhälle som håller ihop.

Näringslivet spelar en viktig roll i den integrations
utmaning vi står inför. En förutsättning för att få fler 
människor i arbete är fler arbetstillfällen – och det är 
våra företag som skapar dessa. 

Vägen till sänkt arbetslöshet och därmed fram
gångsrik integration i Nyköping går via ett gott samar
bete med näringslivet. Fler jobb behöver skapas och 
en mer individanpassad förmedling behövs för att på 
ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbets
givare i Nyköpings kommun. Moderaterna har, tillsam
mans med Alliansen, arbetat fram en modell, Nykö
pingsinitiativet, som syftar till att bryta utanförskap, att 
personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare 
till egen försörjning. Med egen försörjning menas för
värvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte 
andra bidragssystem. 

Utbildning för långsiktig integration
Skolan har en viktig roll i integrationsarbetet. Med en 
stärkt skola och ett tydligt fokus på kunskap skapar vi 
den bästa förutsättningen för en långsiktig integration. 

Digitala verktyg underlättar integrationen. Brist på 
språklig kompetens kan avhjälpas genom program i 
läsplattor och fjärrundervisning med lärare på annan 
ort. Moderaterna anser också att kommunen bör sam

la information till nyanlända på en hemsida. Informa
tionen ska innehålla nyttig information för den som är 
ny i Sverige och Nyköping och som underlättar var
dagen. Informationen ska finnas på flera olika språk.

Integrationsplikt
Moderaterna vill införa integrationsplikt med obligato
risk samhällsinformation för nyanlända. Samhällsinfor
mationen ska också innehålla information om svenska 
normer och värdegrunder. Detta ämne ska ha samma 
status som övriga och utvärderas enligt samma mo
dell. Informationen ska införas på såväl gymnasiets 
språkintroduktionsprogram som i SFI. Inom SFI ska 
individuella prestationsplaner göras och tydliga krav 
på kunskapsmål i svenska språket kopplas till etable
ringsersättning/försörjningsstöd.

Arbete mot hederskultur
Moderaterna slår vakt om det sekulära samhället där 
mänskliga rättigheter inte får kränkas med hänvisning 
till religion. Idag kommer allt fler signaler om hur unga 
flickor känner sig tvingade att följa vissa av hemkul
turen uppritade mönster som inte stämmer överens 
med svenska värderingar och vår syn på jämställdhet. 
 Arbetet med att motverka hederskulturella mönster 
ska intensifieras. Moderaterna vill att Nyköpings kom
mun antar en handlingsplan för arbete mot hedersför
tryck.

Civilsamhället och föreningslivet är en viktig kraft i 
arbetet för en stärkt integration. Utbetalning av före
ningsstöd ska följas noggrant för att säkerställa att de 
föreningar som erhåller stöd delar de värderingar och 
följer de krav som kommunen ställt upp.

Integration som fungerar

   Införa obligatorisk samhällsinformation för nyanlända. 

   Förtydliga och skärpa aktivitetskravet kopplat till försörjningsstödet.

   Samla information till nyanlända på en hemsida.

   Att Nyköpings kommun antar en handlingsplan för arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck.

   Säkerställa att föreningar som får stöd arbetar enligt kommunens regler och värdegrunder.

Vi vill:

Säkert och tryggt i Nyköping
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Samma rätt för alla Nyköpingsbor
Moderat politik för jämställdhet utgår från individen 
och att ingen person ska diskrimineras på grund av 
sin könstillhörighet. Alla Nyköpingsbor ska ha samma 
rätt till välfärdens utbud såsom vård, omsorg och ut
bildning.

Ojämställdhet kan drabba alla, på olika typ av sätt. 
Därför vill vi att all statistik ska redovisas könsupp
delat för att tydliggöra detta och för att se var olika 
typer av problem finns, för att kunna rätta till dem.

I dag utmanas jämställdheten i Sverige framförallt 
av ett omfattande utanförskap; närmare en miljon le
ver av bidrag i stället för att arbeta. En av tio utrikes
födda kvinnor får ekonomiskt bistånd, jämfört med en 
av hundra inrikesfödda kvinnor. Därför handlar också 
jämställdhetsfrågan om att skapa jobb och att sänka 
trösklarna in på arbetsmarknaden. Men även skolan 
spelar en stor roll i jämställdhetsarbetet och idag kan 
vi konstatera att pojkar generellt halkar efter flickor 
resultatmässigt. Detta måste analyseras och hanteras 
för att inte få negativa följdeffekter inom andra områ
den. 

Att få ihop vardagspusslet är en förutsättning för en 
stärkt jämställdhet i Nyköping. Vi ska ha en bra och 
flexibel barnomsorg, goda förutsättningar för RUT 
företag som skapar möjlighet för avlastning i hemmet 
och vården ska vara lättillgänglig. Goda förutsättning
ar för att driva företag inom välfärden skapar också 
fler karriärmöjligheter för kvinnor, som är den största 
gruppen anställda inom offentlig sektor.

För att motverka att ekonomin används som makt
medel, vilket särskilt drabbar gruppen nyanlända 
kvinnor, vill Moderaterna att försörjningsstödet i Ny
köpings kommun ska betalas ut till kvinnan i hushållet, 
inte till mannen som praxis är.

Vi alla måste ta ansvar för att minska mäns våld 
mot kvinnor, sexuella trakasserier och övergrepp. Det 
gäller samhället i stort men även enskilda personer 

som av arbetsgivare. Nyköpings kommun är en stor 
arbetsplats där tryggheten för alla anställda måste 
kunna tas för given. Skolorna måste aktivt arbeta för 
att motverka (sexuella) trakasserier.

Arbete mot mäns våld mot kvinnor
Nyköpings kommun måste växla upp arbetet mot he
dersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om detta un
der stycket om integration på sidan 18.

Bostadsbristen gör att dagens system för kvinno
jourer inte fungerar tillfredsställande. Därför behöver 
kommunen vidta åtgärder för att utöka jourstödet till 
våldsutsatta kvinnor. Även om verksamheten bedrivs 
i ideell regi får inte kommunen underlåta att ta ansvar 
för att denna viktiga del av omsorgsutbudet fungerar. 
Kvinnojourerna måste ha tillräcklig kapacitet och eko
nomiska resurser för att ta emot de personer som har 
behov och för att kunna planera en kvalitativ och lång
siktig verksamhet.

HBTQ-personers rätt ska försvaras
Trots att vi kommit långt i Sverige kan fortfarande inte 
alla visa sin kärlek öppet. Så ska det inte vara. Vi mås
te både värna den svenska värderingen om öppen
het och försvara det vi uppnått för Hbtqpersoners 
rättig heter när dessa utmanas. Vår kommun ska ha en 
trygghet att lita på, oavsett vem man älskar.

Moderaterna vill se en tydligare politisk förankring 
vad det gäller HBTQpersoners livsvillkor i Nyköpings 
kommun. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra av
sikten i ett arbete mot förbättrad folkhälsa och emot 
diskriminering. Hälsan och livskvaliten hos framförallt 
transpersoner har visat sig statistiskt vara sämre jäm
fört med befolkningen i allmänhet, och det är svårt för 
de här personerna att vara en del i samhället. Det finns 
ett behov av att kunskapen kring hbtqpersoners lev
nadsvillkor förbättras och därför bör kommunen anta 
en handlingsplan för detta.

Jämställdhet – en självklarhet

Jämställdhet – en självklarhet
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   Säkra en jämställd tillgång till vård, omsorg och utbildning.

   Verka för att det inom den kommunala organisationen finns ett medvetet arbete för  att 
motverka beteenden och strukturer som inverkar negativt på jämställdhet.

   Verka för att alla skolor aktivt arbetar för en trygg skolmiljö och för att motverka förekom-
sten av (sexuella) trakasserier.

   Analysera skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor.

   Verka för att försörjningsstödet ska betalas ut till kvinnan i ett hushåll.

   Verka för att kommunen antar en plan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

   Utöka kommunens stöd till våldsutsatta kvinnor genom fler kvinnojourer.

   Verka för att kommunen antar en plan för hbtq-personer i Nyköpings kommun.

Vi vill:

Jämställdhet – en självklarhet
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Förenkla för företagen
En förutsättning för ett Nyköping som utvecklas är ett 
välmående näringsliv. Det ska vara lätt att vara före
tagare i Nyköping. Nya etableringar och utökning av 
befintliga företag ska uppmuntras. Upphandlingar ska 
vara utformade så att även små företag ges möjlighet 
att lämna anbud. Politikens roll ska vara att förenkla 
för företagande, smörja systemet och skapa smidiga 
samarbeten, därför jobbar vi för långsiktiga spelregler, 
enklare regelverk och bra dialog i tillsynsarbetet.

Samarbete är nyckeln till framgång särskilt när det 
gäller vår välfärd och därför välkomnar vi de företag 
som driver verksamhet inom vård, skola och omsorg 
i Nyköping. Att andra aktörer än kommunen bär vår 
välfärd framåt innebär också ett minskat investerings
tryck i den kommunala ekonomin, vilket innebär ett 
ökat utrymme för satsningar på kvaliteten i välfärden.

Ett gott företagsklimat
Företagsklimat brukar definieras som summan av 
de institutioner, attityder, regler och kunskaper som 
möter företagaren i vardagen. Åtta av tio företagare 
har någon gång kontakt med kommunen. Nyköpings 
kommunala organisation har många kontakter med 
företagarna och kan främja det lokala näringslivet 
genom att utveckla sin service, inte minst genom att 
ha snabb ärendehantering och effektiv tillsyn av olika 
verksamheter.

Tydligt och transparent
Många företagare kommer i kontakt med kommunens 
miljöverksamhet och det är viktigt att denna är infor
mativ, rådgivande och stödjande med tydligt fokus på 
service och tillgänglighet. Som ett led i det arbetet vill 
vi ändra dagens system där företagare faktureras på 
förhand för förväntade kontroller och tillsynsbesök till 
den så kallade ”Rättviksmodellen” där fakturering sker 
efter utförd kontroll. Vi vill att det ska vara transparent 
för företagarna vad man betalar för och att det finns en 
tydlig motprestation kopplad till avgiften. 

Det ska vara tydligt när och för vad företagen beta
lar en avgift. Nyköpings kommun ska tydligt redovisa 
och motivera vilka faktorer som legat till grund stor
leken på kommunens avgifter. Tillsynen bör så långt 
som möjligt samordnas med annan kommunal tillsyn 
av företaget ifråga.

Stärkt service och mindre krångel
Kommunen ska hela tiden sträva efter att förbättra sin 
service gentemot företagen genom effektiv behand
ling av ärenden. Detta gäller såväl handläggningstider 
som bygglov och svar på förfrågningar. Vi vill att kom
munen kartlägger sina företagarkontakter i syfte att 
förbättra och förenkla processer och kontakter med 
Nyköpings näringsidkare, liksom med företagare som 
visar intresse för att etablera sig i kommunen. 

Servicegaranti  för kommunal handläggningstid
En ansökan om serveringstillstånd eller bygglov är en 
ansökan om tillväxt, som ofta leder till fler jobb och mer 
ekonomisk aktivitet i kommunen. Det gör det angelä
get att hanteringen sker så snabbt som möjligt. Därför 
föreslår vi en servicegaranti, vilket skapar en tydlighet 
för företagare vad de kan förvänta sig i hanteringen av 
ärenden. Kommunen bör även mäta och kategorisera 
olika ärendetyper med avseende på handläggningsti
der och sätta mål för dessa. Målen ska redovisas på 
kommunens hemsida.

Nyköpings kommuns hemsida ska innehålla el
ler hänvisa till tydlig och lättillgänglig information om 
regler, krav och avgifter som gäller för företags olika 
verksamheter.

En hemsida med möjligheten att räkna ut avgifter 
för olika ansökningar bör införas. 

Företagare bör kunna följa sina ärenden där med 
lösenordsskyddad informationen så att känslig affärs
information endast görs åtkomligt för det berörda 
 företaget.

Utmaningsrätt gynnar Nyköpingsborna
Moderaterna anser att Nyköpings kommun ska ha 
utmaningsrätt. Utmaningsrätt innebär att företag kan 
utmana kommunen som leverantör av kommunala 
tjänster. Efter att kommunen blivit utmanad ska berörd 
nämnd ta beslut om man ska lägga ut uppdraget eller 
inte. 

Konkurrens- och valfrihetspolicy
Moderaterna vill att Nyköpings kommun antar en 
konkurrens och valfrihetspolicy. En konkurrenspröv
ningspolicy kan vara grunden till att skapa en innova
tiv miljö för utveckling av kommunens verksamheter. 
Den underlättar också prövning om en kommunalt 
finansierad verksamhet ska bedrivas i egen regi eller 

Välmående arbetsmarknad och näringsliv 

Välmående arbetsmarknad och näringsliv
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i en alternativ driftsform. Kundnytta, valfrihet för in
vånare och brukare samt lokal företagsutveckling är 
målsättningen med konkurrensprövning. Vidare ska 
kostnadseffektivitet, kvalitetsutveckling och hållbarhet 
beaktas vid konkurrensutsättning. Det ska vara tillåtet/
möjligt att konkurrenspröva all verksamhet utom myn
dighetsutövning, ledningsfunktioner samt verksamhet 
som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på 
entreprenad.

Moderaterna anser också att kommunen ska ha 
en positiv hållning vid nyetablering av friskolor när det 
gäller såväl förskolor, grundskolor, gymnasieskolor 
som utbildningar på annan nivå. Det ökar elevernas 
och föräldrarnas valfrihet. Och det bidrar till innovatio
ner inom skolans område. 

Nyköpingsinitiativet motverkar utanförskap
Modellen Nyköpingsinitiativet bygger på att kommu
nen har goda kontakter med näringslivet, och en god 
kännedom om varje persons kompetens och arbets
livserfarenhet. Då kan arbetssökande matchas mot 
det som efterfrågas bland företagen. På så sätt kan 
vi hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu 
ser i kommunen. Nyköpingsinitiativet handlar om att 
få fler Nyköpingsbor i arbete, oavsett om de är nyan
lända till vår kommun eller har levt här länge. Nykö-
pingsinitiativet förutsätter ett stärkt samarbete mellan 
arbetsmarknads och näringslivsenheten. Men också 
det politiska arbetet kring arbetsmarknads och inte
grationsfrågor måste stärkas. Företagar och arbets
marknadsfrågor bör ha en direktingång till kommun
ledningen och följas regelbundet i kommunstyrelsen.

Bättre tillsyn och dialog

   Göra en översyn av tillsynskostnaderna för att tydliggöra vad avgifterna som företagen 
betalar grundas på.

   Verka för att fakturering av tillsyn sker i efterhand på basis av utfört arbete.

   Verka för att tillsynen så långt som möjligt samordnas med annan kommunal tillsyn som 
omfattar företaget ifråga.

   Införa en servicegaranti för handläggning av tillståndsärenden.

   Införa en digital tillståndstjänst, där företags grundläggande uppgifter kan registreras 
och för att underlätta processen med tillståndsansökningar.

   Genomföra en kartläggning över kommunens kontakter med företagare i syfte att stärka 
samarbetet med, och stödet till, näringslivet. 

Sund konkurrens

   Verka för att Nyköpings kommun ska ha utmaningsrätt. Utmaningsrätten ska marknads-
föras så att fler upphandlingar kommer tillstånd.

   Införa en konkurrens- och valfrihetspolicy för kommunen. 

   Använda upphandling som ett instrument för att stärka det lokala näringslivet.

Lättillgänglig information

   Verka för att företag ska kunna följa sina kommunala ärenden på nätet.

   Verka för att Nyköpings kommuns hemsida ska innehålla eller hänvisa till tydlig och 
 lättillgänglig information om regler, krav och avgifter som gäller för företagens olika 
 verksamheter.

Stärk arbetslinjen

   Införa ”Nyköpingsinitiativet” – en modell för att sänka arbetslösheten och motverka 
 utanförskap.

Vi vill:

Välmående arbetsmarknad och näringsliv
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Förenkla byggandet
Nyköping har ett oerhört attraktivt läge för att växa i 
framtiden. Placerade i Mälardalen tillhör vi redan idag 
Sveriges mest expansiva och snabbväxande region, 
med god tillgång till utbildning och en attraktiv arbets
marknad.

De senaste åren har tillväxten i Nyköping varit god. 
Både inne i staden Nyköping och runt omkring i kom
munen byggs nya bostäder och nyinflyttningen är god. 
Moderaterna vill förenkla byggandet, öka lyhördheten 
kring lokala byggfrågor och verka för bostäder i olika 
upplåtelseformer. Detta genom såväl privata fastig
hetsvärdar som genom vårt kommunala bostadsbo
lag. Näringsliv och byggbolag ska samarbeta för att 
finna lösningar som hållbart gynnar hela vårt samhäl
le, såväl för centralorten som för kringorter och lands
bygd. För en ökad integration är det särskilt viktigt att 
hyresbostäder byggs också utanför centralorten.

Närheten till vatten och närheten till Stockholm bör 
vara vägledande för hur framtida översiktsplaner ut
formas. En genomgripande omarbetning av översikts
planen bör ske varje mandatperiod, och här bör en så 
bred folklig och politisk samsyn som möjligt eftersträ
vas. När väl en översiktsplan pekat ut ett byggnations
område eller bevarandeområde, bör detta ligga fast 
för framtiden. I samband med översikten ska faktorer 
som komplicerar planarbete och därmed byggoch 
exploateringsprocesser tas bort.

I rådande detaljplaner finns delvis konflikter med 
översiktsplan som gör nybyggnation omöjlig i delar 
av kommunen. Moderaterna vill minimera reglerna i 
detaljplanerna till de för området nödvändiga. För att 
sporra innovationskraft inom byggsektorn och erbju
da nyfikna ett trevligt alternativ för boenden vill Mo
deraterna också peka ut områden i kommunen där 
detaljplanerna i princip avvecklas. 

Infrastruktur avgörande för tillväxt
En väl fungerande infrastruktur i hela kommunen är 
avgörande för Nyköpings framtid. 

Ett växande Nyköping kräver en förändrad infra
struktur för att möta de resmönster som uppstår till 
följd av befolkningsökningen. Arnö är ett redan stort 
och kraftigt växande område som är beroende av väl
fungerande kommunikation in till Nyköping och vidare 
norrut mot Stockholm, för så väl kollektivtrafik som för 
bilar. Idag är trafiken begränsad till den smala infarten 
via hamnen, och varje nybyggt hus på Arnö adderar 
fler bilar i samma bilköer. Ska Arnö kunna fortsätta 
växa bör en påfart till Oxelösundsvägen (exempelvis 
via Byfjärdsvägen) utredas. 

Nordöstra Nyköping har stor utvecklingspotential 
som bitvis hämmas av bristande infrastruktur. En ny 
nordlig/östlig påfart på E4:an skulle underlätta trafik
flödet som då inte längre behöver passera via Isaks
dal. 

Stockholm Skavsta flygplats är en strategisk nod i 
Nyköpings kommun och är ett givet komplement till att 
avlasta Arlanda. Därmed utgör området kring Skavsta 
också en attraktiv plats för företagsetablering och en 
välfungerande infrastruktur runt Skavsta är därför av 
stor vikt för Nyköpings tillväxt. Möjligheten att förbätt
ra tillfarten till Skavsta flygplats från motorvägen söder 
om tätorten bör utredas.

Moderaterna vill att trafiken ska vara så miljövänlig 
som möjligt. I en landsbygdskommun som Nyköping 
har dock många behov av att köra bil. Den parkerings
strategi som nu gäller för Nyköping bör revideras för 
att skapa större flexibilitet och förbättrade parkerings
möjligheter i Nyköping. Revideringen bör analysera 
möjligheten och konsekvensen av att införa digital 
pskiva. För att förbättra trafiksäkerheten för barn och
föräldrar ska skolornas på och avlämningszoner in
venteras.

Tillväxt i hela kommunen

Tillväxt i hela kommunen

Moderaterna vill förenkla byggandet, öka lyhördheten  
kring lokala byggfrågor och minimera reglerna i detaljplanerna.
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Företagande är nyckeln till levande landsbygd
Till stora delar är ytterområdena runt Nyköpings stad 
attraktiva områden att bo i, förutsatt att grundläggan
de service finns liksom goda pendlingsmöjligheter till 
och via centralorten. En levande landsbygd med fun
gerande service kräver nytänkande och ett fungeran
de företagsklimat som möjliggör för verksamheter att 
växa och frodas. 

Kommunal service spelar en stor roll för boende i 
glesbygd, men fortlevnad av exempelvis en skola är 
beroende av antalet elever och därför en följd av andra 
delar som är mer påverkningsbara. Innan man gör för
ändringar i den kommunala servicen krävs en helhets
analys av hur ekonomi och förutsättningar påverkas i 
hela kommunen.

En digitaliserad kommun
Nyköping, liksom Sverige, står på längre sikt inför en 
stor samhällsomvandling som drivs av digitalisering
en. Den påverkar jobben, hur vi utbildar oss och hur vi 
formar våra gemenskaper. Det behövs en kraftsamling 
för att vår kommun effektivt ska kunna ta tillvara de 
möjligheter och hantera de utmaningar som digitalise
ringen för med sig.

Tillgången till internet blir en allt större förutsätt
ning för delaktighet i samhället varför det är viktigt att 

 Nyköpings kommun verkar för att fler hushåll får till
gång till bredband. 

Det är inte bara en service som medborgarna i allt 
större utsträckning förväntar sig, det skapar också 
möjligheter för kommunen att utveckla och effekti
visera sina tjänster till Nyköpingsborna. En kommun 
som satsar på sin digitala utveckling blir också en mer 
attraktiv ort för såväl privatpersoner som för företaga
re att etablera sig på. Moderaterna vill utöka antalet 
heldigitala etjänster och anser att ”digitalisering av 
kommunen” ska vara ett övergripande mål.

En förutsättning för digitalisering är tillgång på 
bredband. Gästabudsstaden, det kommunala bred
bandsbolagets arbete för att öka takten måste intensi
fieras. Moderaterna vill revidera bolagets ägardirektiv 
för att bolaget i större utsträckning ska bearbeta om
råden där fiber ännu inte har dragits. Som ett led i att 
intensifiera bolagets arbete vill moderaterna också att 
genomlysning sker av hur stor del av bolagets resur
ser som läggs på redan utbyggda områden i form av 
arbete i centralorten samt anslutningar till marknads
pris på redan utbyggda områden. Likaså bör genom
lysning ske av hur stor del av bolagets resurser som 
blir direktupphandlade av kommunen i samband med 
omfördelning av kommunala verksamhetslokaler.

Tillväxt i hela kommunen

Det är viktigt att fler hushåll  
får tillgång till bredband.
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Förenkla för byggande

   Frigöra mer byggbar mark i Nyköping i synnerhet längs E4:an norrut samt i vattennära 
lägen.

   Rensa detaljplaner från onödiga begränsningar.

   Ta bort kommunala pålagor som går utöver nationella byggnormer.

   Höja kommunens servicenivå med hjälp av servicegarantier för handläggning och 
bemötande.

   Ta fram detaljplan för ett ”fribyggsområde” med minimala restriktioner.

   Upprätta en kö för villatomter för att få överblick över efterfrågan.

Förbättra för resande

   Stärk trafiksäkerheten vid skolornas avlämningszoner.

   Inventera samtliga busslinjer för att underlätta arbetspendling efter faktiska resmönster.

   Utreda en ny påfart på Oxelösundsvägen från Arnö.

   Utreda en ny påfart på E4:an norr om tätorten.

   Utreda möjligheten för bättre tillgänglighet till Skavsta via motorvägen söder om tätorten.

   Förbättra parkeringsmöjligheterna i Nyköpings tätort.

   Verka för att flygplatsen Stockholm-Skavsta ska bli ett komplement till Arlanda.

Stärkt service

   Underlätta och erbjuda understöd till byalag och andra för att stärka lokal service.

   Säkerställa tillgången till bredband i hela kommunen.

   Verka för att Nyköping ska bli en digitaliserad kommun med god digital förmåga. 

Konkurrensutsätt

   Verka för att hanteringen av avfall (den del som tillhör avgiftsdelens utförande) läggs 
ut på entreprenad.

   Verka för att utförande av drift och underhåll inom VA läggs ut på entreprenad.

Vi vill:

Tillväxt i hela kommunen
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Miljöarbete som gör skillnad lokalt och globalt
Kommunens miljöarbete ska bygga på det nationel
la och det regionala miljömålsarbetet och syfta till att 
göra en skillnad lokalt.

Nyköpings kommuns miljö och klimatpolitik ska 
vara tydlig och resursorienterad. Energieffektivisering, 
klimatsmarta upphandlingar samt en utveckling av 
mer hållbara transporter hör till några av de områden 
som ytterligare kan utvecklas. 

Nyköpings kommun ska vara ett föredöme i att 
vara miljövänlig. Vår princip är att de som tar sitt mil
jöansvar ska gynnas och de som missköter det ska få 
konsekvenser.

Arbetet med att utveckla Nyköping som en cykel
vänlig stad ska fortgå med fokus på att knyta ihop 
cykelstråken, särskilt de stråk som för till och från 
våra skolor. Kollektivtrafiken är en viktig medborgar
service såväl socialt som miljömässigt. Kommunens 
fastigheter ska så långt som möjligt värmas upp med 
miljövänlig teknik och lönsamma energisparåtgärder 

ska genomföras. Solenergi bör i större utsträckning 
användas för såväl nybyggnation som för redan be
fintlig bebyggelse. Likaså bör kommunen eftersträva 
att trä används som byggmaterial i större omfattning 
än idag.

Vi vill se kvalitativ och miljövänlig mat i de kom
munala verksamheterna och därför bör närproduce
rad mat eftersträvas i största möjliga mån. Ett prin
cipbeslut bör fattas att enbart efterfråga ansvarsfullt 
och klimatsmart producerade produkter vid all upp
handling. Alla måltider som upphandlas och serveras 
i våra offentliga kök ska möta samma krav, som ställs 
på svenska livsmedelsproducenter.

Digitaliseringen är en utveckling som för med sig 
positiva effekter för miljön. Därför är det, också ur det
ta perspektiv, viktigt att Nyköping strävar efter att till
varata digitaliseringens möjligheter. 

I syfte att stärka kommunens miljöarbete bör också 
en reducerad parkeringsavgift för miljöbilar utredas.

Klimatsmart kommun

Klimatsmart energi

   Öka energieffektiviseringen, införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer 
hållbara transporter.

   Ta fram en plan för hur solenergi kan användas mer vid nybyggnation och även för 
redan befintliga bebyggelser.

   Eftersträva att trä används som byggmaterial i större utsträckning.

Miljövänlig mat

   Att det livsmedel som upphandlas i kommunen ska vara producerat under samma 
förutsättningar som svenskt livsmedel.

   Öka andelen närproducerad mat i våra skolor och på våra äldreboenden.

Bättre miljö i trafiken

   Utreda förutsättningarna för en reducerad parkeringsavgift för miljöbilar.

   Upplåta vissa parkeringar eller delar av parkeringar till företag som etablerar 
elbilsparkeringar.

Vi vill:

Klimatsmart kommun
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Bevara och utveckla kulturbyggnader
Nyköping växer och kultur och friluftsliv ska finnas 
med som en parameter vid stadsplanering och plane
ring av infrastruktur.
I Nyköping finns idag ett antal fastigheter som an
vänds i olika hög grad för kulturverksamheter, men 
som inte underhålls och utnyttjas på bästa sätt. Träf
fen byggdes på 50talet och behovet av renovering 
och skötsel ökar och belastar kommunens ekonomi. 
Ett alternativ är att sälja Träffen till en privat entrepre
nör. Ett annat att utnyttja marken för bostäder. Den 
gamla anrika uteteatern bör bevaras och utgöra en del 
av Nyköpings teater. 

Culturum byggdes 1988 och inrymmer stadsbiblio
teket, en konsertsal med omgivande foajéer, ett antal 
mindre rum och salar med bland annat verksamhet för 
barn. Foajéerna kring konsertsalen står dock tomma 
då det inte pågår någon verksamhet i salen. De bör 
kunna nyttjas bättre för kulturformer av alla slag. Lo
kalerna behöver moderniseras med hörslinga och en 
mer energieffektiv belysning. Möjligheterna att bygga 
ut scenen då så behövs för större produktioner be
höver ses över. Den tidigare caféverksamheten bör 
återupptas.

Nyköpings teater är en pärla som uppskattas myck
et av de som besöker den i olika sammanhang, bl.a. 
har Opera på bio och även Teater på bio ökat intresset 
för att ta sig dit och lokalrevyn runt nyår är en klar 
succé. Möjlighet till ”spontanteater” och andra eve
nemang skulle ökas genom en enkel mobil utescen 
som lätt kan flyttas och delas med till exempel Grips
holmsparken. Teaterfoajén bör byggas ut för att ska
pa möjlighet till café/restaurangverksamhet. Även här 
bör finnas möjlighet att bygga ut innescenen för större 
produktioner.

Plan för kulturmiljöer
I Nyköping finns redan idag ett rikt kulturliv med goda 
möjligheter att utvecklas. En förutsättning för detta är 

dock en tydlig plan för hur utvecklingen ska ske.
Bryggeriområdet – lokalerna från Nyköpings bryg

gerier är belägna centralt i Nyköping och hyrs ut till 
hantverkare, konstnärer och teatersällskapet NYMOS. 
Lokalerna är i behov av renovering och det krävs en 
tydlig plan för hur lokalerna ska nyttjas på bästa sätt. 
Vi anser det önskvärt att behålla området i kommunal 
ägo och utveckla verksamheten där. Då måste lokaler
na rustas och hyressättningen ses över. 

Borggården används idag i stort sett endast för 
Gästabudet som spelas av Nya Teater Sörmland (NTS) 
under juni, juli och augusti månad. Borggården bör ut
nyttjas mer och bättre, fler aktörer bjudas in och Borg
gården bör bli en del av Nyköpings Arenor.

Gripsholmsparken är en fin liten oas i östra delen 
av staden som större delen av året sover sin ”Törnro
sasömn”. Parken bör utvecklas för att bli mer attraktiv 
såväl för barnfamiljer som för besökare som vill pausa 
i gröna omgivningar men fortsatt vara kvar i centrala 
Nyköping. En lekpark skulle med fördel kunna place
ras i Gripsholmsparken. Ett café, skulle höja parkens 
attraktivitet, likaså en skridskobana. En mobil utescen 
(som kan delas med Nyköpings teater) skulle öka möj
ligheterna till t.ex. teater och musikevenemang.

Vi ser också att Åpromenaden kan utvecklas med 
insatser som stärker tryggheten.

Kulturbuss och lek på landsbygden
Bibliotekets bokbuss bör få möjlighet att i större ut
sträckning besöka orterna på kommunens stora 
landsbygd. En kulturbuss skulle ge möjlighet till en 
mobil skaparverkstad, barnteater och läs och sago
stunder.

Orterna på landsbygden saknar ofta bra och roliga 
lekplatser men bra lekplatser får inte vara endast bar
nen i centralorten förunnat. Det bör göras en invente
ring av förutsättningarna för barns och ungas lek och 
fritidssysselsättning i landsbygdsorterna. 

Kultur och upplevelser i hela kommunen

Kultur ska vara  
lättillgänglig i Nyköping.

Kultur och upplevelser i hela kommunen
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   Modernisera Culturums lokaler med hörslinga, mer energieffektiv belysning samt 
 omvandla foajé för bättre nyttjande och utnyttja lokalerna generellt mer och bättre   
med utställningar, kammarmusik, teater, café.

   Bygga en mobil utescen i anslutning till Nyköpings teater.

   Bygga ut Nyköpings teaters foajé till café/restaurang/boklounge. 

   Utveckla teaterns innescen.

   Renovera Bryggeriområdet samt ta fram en plan för hur området ska användas.

   Gör Borggården till en del av Nyköpings Arenor och tillse att den nyttjas mer och av fler 
aktörer.

   Utveckla Gripsholmsparken.

   Sälja Träffen till en privat entreprenör, alternativt upplåta marken för bostadsbyggande.

   Utöka bokbussens verksamhet med särskilt fokus på landsbygden.

   Inventera förutsättningarna för barns och ungas lek och fritidssysselsättning i lands-
bygdsorterna.

Vi vill:

Kultur och upplevelser i hela kommunen
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Sveriges bästa barnidrottskommun
Idrotten och föreningslivet är en fantastisk kraft i vår 
kommun. Moderaterna vill skapa goda förutsättningar 
för idrotten i Nyköping. Vår vision är att Nyköping ska 
bli Sveriges bästa idrottskommun för barn och ung
dom. Vi vill skapa förutsättningar för att stärka såväl 
bredden som elitidrotten i Nyköping, i samverkan med 
idrottsrörelsen och andra idrottsorganisatörer.

Idrottens positiva bieffekter för Nyköping
Idrotten bidrar till ökad turism och marknadsförings
möjligheter liksom ekonomisk utveckling och syssel
sättning. Idrotten gör kommunen mer attraktiv för be
sökare och skapar positiva effekter för handeln och 
besöksnäringen. Många arbetstillfällen skapas inom 
idrottens organisationer, och här finns en stor möjlig
het att få ut nyanlända och långtidssjukskrivna i enkla 
jobb. 

Idrotten viktig för samhällsekonomin
Fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för en god 
hälsa för medborgare och är därför i ett långsiktigt 
perspektiv viktigt också för samhällsekonomin. Mode
raterna verkar för att det blir möjligt att skriva ut fysisk 
träning på recept (FaR) i Nyköping, i samarbete med 
de lokala idrottsföreningarna som därmed också får 
en möjlighet att stärka sin ekonomi.

Nyköpingsmoderaternas idrottspolitik
Moderaternas idrottspolitik bygger på samma tre 
grundstenar som den nationella idrottspolitiken: Folk-
hälsa – Folkrörelse – Underhållning.

Målen är att ge möjligheter för flickor och pojkar, 
kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja 

en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig 
idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang, samt att 
ge kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som 
underhållning.

Ökad tillgång och tillgänglighet
Nyköpings kommun satsar stora pengar på att bygga 
och driva anläggningar och miljöer för idrott. Kom
munen ger också bidrag till vissa anläggningar som 
ägs eller sköts av föreningar. Trots detta står många 
ungdomar idag utanför idrotten och föreningsidrot
ten. Det finns ett behov av anläggningar och miljöer 
i anslutning till bostadsområden. Dessa skapar också 
trygghet och ger områdena egen identitet. Moderater
na verkar för att sådana kommer till stånd.

Viktigt att stärka jämställdhet och jämlikhet
Moderaterna verkar för att idrotten i Nyköping ska 
vara jämställd. Idag satsas mer pengar på idrotter som 
domineras av pojkar och män medan exempelvis rid
sporten, som är en tjejdominerad sport inte har sam
ma förutsättningar som exempelvis fotboll och hoc
key. Moderaterna vill att jämställdhet ska vara en viktig 
parameter vid såväl utbetalning av föreningsstöd som 
vid satsningar på idrottsanläggningar och vi vill stärka 
förutsättningarna för ridsport i kommunen.

Trygg idrott
Idrotten i Nyköping ska vara trygg. Vuxna inom idrot
ten måste därför, tillsammans med kommunen, ta ett 
större ansvar för att säkra att barn är trygga i sin idrott. 
Därför bör kommunen införa Idrottsbrevet som krav 
vid utbetalning av föreningsstöd. Idrottsbrevets syfte 
är att motverka sexuella övergrepp inom idrotten.

Tillgänglig idrott och föreningsliv

Tillgänglig idrott och föreningsliv

Moderaterna verkar för att idrotten 
i Nyköping ska vara jämställd. 
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En trygg idrott

   Implementera Idrottsbrevet i kommunen.

   Tillsätta en Barnidrottsombudman/Idrottskoordinator i kommunen.

   Göra en översyn av omklädningsrum vid idrottshallar i kommunen så att en säker och 
trygg miljö skapas (ex genom att duschdraperier sätts upp).

Mer idrott i skolan

   Stärka skolidrotten och verka för att skolidrottsföreningar startas på kommunens skolor

   Koppla fritidsgårdar till idrottsföreningar och verka för att idrott blir ett större inslag på 
fritidsgårdar och fritidshem.

Möjliggör för mer idrott

   Verka för att idrottsläger på somrarna införs/utökas för att ge möjlighet för barn att prova 
på idrott. 

   Stärka förutsättningarna för ridsport stärks i kommunen.

   Ge utrymme för fysisk aktivitet vid nybyggnation av områden i kommunen.

Integration via idrotten

   Uppmuntra och skapa förutsättningar för integrationsinsatser genom idrotten och  
i samarbete med idrottsföreningar.

Vi vill:

Tillgänglig idrott och föreningsliv



Västra Kvarngatan 32
611 32 Nyköping
0155-26 96 86

www.nykopingsmoderaterna.se
www.facebook.com/moderaternanykoping/
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