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Tillsammans tar vi hand om 
Nyköping
Nyköping är hemma för många, en fantastisk plats som vi vill fortsätta att utveckla. Ett 
Nyköping som håller ihop bygger på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. 
På att vi som bor här tycker det är tryggt och trivsamt, såväl i staden som på landsbygden. 

Nyköping blir starkare när fler vågar drömma, 
utmana och försöka att förverkliga sina idéer. 
Moderaterna 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 – i 
skolan, i företaget och på fritiden. Politiken ska 
bana väg för medborgarna, inte stå i vägen.

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. 

Men de senaste åren har utvecklingen på en 
del områden i vår kommun gått åt fel håll – det 
vill vi ändra på. Nyköping har utmaningar som 
kräver politisk handlingskraft och Moderaterna 
backar inte för de svåra frågorna. 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 – 
förvaltas väl. 

Vi står för ett nytt politiskt ledarskap för 
Nyköping där du som Nyköpingsbo har 
huvudrollen, det är så vi tillsammans tar hand 
om Nyköping.

“Tillsammans tar vi hand om Nyköping.”
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Ett stabilt styre för Nyköping
Nyköpingsbornas behov i fokus är utgångspunkten för Moderaterna när det gäller hur 
Nyköping ska styras. Kvalitet, god service och valfrihet är nyckelord. Med ordning och 
reda i ekonomin stärker vi såväl vår kommuns utvecklingsmöjligheter, som medborgarnas 
livskvalitet och plånböcker.

Vårt uppdrag som förtroendevalda i Nyköping är att förvalta och utveckla den kommunala service 
som Nyköpingsborna betalar för. Likaså ingår det i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för 
alla som lever och verkar i Nyköping att utvecklas och växa. 

Med den utgångspunkten vill vi att kommunens verksamheter och utbud ska styras av:

• Medborgarnas behov och önskemål – Valfrihet.
• Flexibilitet.
• Kvalitet och god service.
• Enkelhet och kostnadseffektivitet.
• Samarbete mellan servicegivare och nyttjare.

Kvalitet, god service & valfrihet
Medborgarnas behov och önskemål – kvalitet och god service med valfrihet och flexibilitet är 
självklara utgångspunkter för vår syn på den politiska ledningen av den kommunala verksamheten. 
Det betyder också att målsättning gällande kvalitet på verksamheten ska styra resurstilldelningen. 

Det innebär ett självklart fokus på kärnverksamheterna vård, skola och omsorg och att medborgare 
ska känna sig trygga i att välfärden fungerar såväl på landsbygden som i centralorten. Vården 
ska vara trygg och tillgänglig och Nyköpingsborna ska kunna välja den omsorg som passar 
dem bäst. Skolan ska fokusera på kunskap och utvecklas med flera mindre skolor istället för 
ett fåtal storskolor. Oavsett var man bor i kommunen ska barn- och äldreomsorgen fungera. 
Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens. 

Vi kommer alltid jobba för att medborgarna får bestämma så mycket som möjligt över sitt eget 
liv. Fler beslut ska tas vid köksborden än vid sammanträdesborden. Ökad valfrihet går före ökad 
politisk klåfingrighet.
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Pang för pengarna

Försäljning, konkurrensutsättning och effektivisering

Kommunalskatten i Nyköping är 21,48 kronor. Dessutom betalar vi 10,77 kronor till Region 
Sörmland vilket innebär att den totala kommunalskatten är 32,25 kronor. 

I moderaternas budget för hur Nyköpingsbornas skattepengar ska förvaltas fokuserar vi på 
skola, vård, omsorg och trygghet. Med ordning och reda i kommunens ekonomi gynnas också 
Nyköpingsbornas plånböcker. 

Vårt mål är att Nyköpingsborna ska få så mycket som möjligt för pengarna och samtidigt inte 
investera mer än nödvändigt. 

En utvärdering av skattenivån jämförd med kvaliteten i välfärden ska därför genomföras 
kontinuerligt. Vi jobbar för stabila överskottsmål i den kommunala ekonomin och sänkta 
skattekostnader för Nyköpings hushåll.

Alla icke-strategiska fastigheter ska avyttras för att minska låneskulden och intäkten återinvesteras 
i de strategiska fastigheterna. 

Den verksamhet som inte är myndighetsutövning ska där så är lämpligt kunna konkurrensutsättas. 
Dialog ska föras med näringslivet för att hitta nya och bättre lösningar.

Kvalitet i upphandling och inköp

Kommunen som attraktiv arbetsgivare

En viktig del i den kommunala ekonomin är de upphandlingar som görs. Det är viktigt att 
upphandlingarna 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 organisationens mål och för att utveckla Nyköping.

Personalen är den viktigaste resursen vi har och kompetensförsörjningen är en av nyckelfrågorna 
för kommunens verksamhet. Nyköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där de 
anställda trivs och utvecklas.
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Vi vill
• Jobba för att Nyköpingsborna ska få behålla mer i plånboken.
• Kontinuerligt analysera kvalitet mot skattenivå - pang för pengarna.
• Stärka den kommunala ekonomin med fokus på skola, vård & omsorg.
• Stärka kommunens upphandlingsarbete och skapa förutsättningar för att använda 

upphandling som ett instrument för att stimulera det lokala näringslivet.
• Konkurrensutsätta verksamhet som inte är myndighetsutövning.
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Kunskapsfokus i skolan
Vår utbildningspolitik har ett självklart fokus på kunskap och kännetecknas av kvalitet, 
valfrihet och mångfald. Alla elever, oavsett vilken skola man går i, ska ges förutsättningar 
att nå sin fulla potential. Vi tar ett ansvar för alla skolbarn i Nyköping.

Vi värnar allas rätt att välja skola – ett av livets viktigaste val.

Resursfördelning med barnen i centrum
Alla barn ska ges möjligheter att nå sin fulla potential. Likvärdighet betyder för oss moderater 
inte att alla ska nå så lika resultat som möjligt utan att alla barn skall få så likvärdiga möjligheter 
att nå så långt man kan.

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.

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.

Alla elever, oavsett vilken skola man går i, ska ges 
förutsättningar att nå sin fulla potential.
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Stöd till de som behöver

Allas rätt att välja skola

Stärk kopplingen mellan skola och 
näringsliv

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  läxhjälp organiseras på alla kommunens 
skolor. Det ska inte vara avhängigt föräldrarnas 
utbildningsnivå om man kan få hjälp med sina 
studier eller ej.

Vi värnar det fria skolvalet och anser att det 
borde vara obligatoriskt. 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. 

Vi vill se över utbudet inom särskolan för att 
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.

Kopplingen mellan arbetsmarknad och ut-
bildning  behöver stärkas. Vår linje är att 
anpassa utbudet av såväl yrkesprogram 
som teoretiska program efter efterfrågan på 
arbetsmarknaden. 

Samarbetet med arbetsmarknaden behöver 
också stärkas därför är de viktigt att yrkes-
information kommer in tidigt i utbild ningen. 
Samarbetet med Ung Företagsamhet (UF) 
behöver stärkas och alla elever ska ha möjlig-
het att prova på UF under sin skolgång.

Kunskapsfokus i skolan
En av nyckelfaktorerna för att vi ska lyckas 
med skolan är att utbildningen är så 
individanpassad som möj ligt och att vi har 
bra lärare som får goda förutsättningar att 
undervisa. Mindre undervis ningsgrupper 
är också viktigt, liksom studiero. En större 
mångfald av skolor behövs. Det kan innebära 
fler fristående skolor, men även de kommunala 
skolorna skall ha möjlighet att nischa sig om 
så önskas.

Vi vill att det kontinuerligt genomförs kart- 
läggningar 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. 

Vi vill säkerställa att alla elever får sin 
garanterade lärarledda undervisningstid och 
att den vid behov utökas.
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Trygga elever och lärare

Strategi för skollokaler

Integration i skolan

Tillgängligare förskola

Stärkt elevhälsa

Skolan ska vara en trygg plats för såväl 
elever som personal. Vi vill se nolltolerans 
mot mobbing och dåligt be teende såväl mot 
lärare som mot andra elever. All per sonal ska 
få lära sig att upptäcka oroande tecken på 
otrygghet och hedersförtryck hos elever. Både 
trygghetskameror och vaktpersonal skall vara 
verktyg som ska finnas tillgängliga vid behov.

Skollokaler är en prioriterad investering för 
moderaterna. 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.

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. Skoldagens längd har stor betydelse 
för nyanlända elevers utveckling, därför bör 
vi uppmuntra och underlätta för de eleverna 
att utnyttja fritids så långt som möjligt.

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.

Det är stora skillnader i tillgång till elevhälsa 
mellan olika skolor, det vill vi ändra på. Vi vill 
utöka resurserna för elevhälsan i kommunen 
och etablera ett samarbete med Region 
Sörmland.

Fler vuxna i skolan
Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är 
viktigt att all personal får kompetensutveckling 
kontinuerligt. 

För att fokusera så mycket som möjligt av 
lärarnas tid till klassrummet vill vi satsa på 
fler vuxna i skolan – dels som assistenter 
för att hantera administration men även som 
rastvakter och liknande.
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Trygghetsmål
Eleverna ska känna sig trygga i skola och förskola och såväl elever som lärare ska ha arbets- 
och studiero.

Kunskapsmål
Meritvärdet i årskurs nio ska öka varje år och ligga minst i paritet med genomsnittet av Sveriges 
övriga kommuner

Meritvärdena i gymnasiets program ska öka varje år och ligga minst i partiet med genomsnittet 
av Sveriges övriga kommuner.

Det ska över åren inte vara en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors resultat i skolan.

Vi vill
• Stärk skolans fokus på kunskap.
• Stärk tryggheten i skolorna med relevanta åtgärder såsom trygghetskameror och 

ordningsvakter.
• Satsa på fler vuxna i skolan.
• Säkerställa att läxhjälp erbjuds på alla skolor.
• Införa obligatoriskt skolval.
• Förbättra arbets- och studiemiljön genom att prioritera investeringar i skollokaler.
• Revidera reglementet för skolskjutsar och bland annat anpassa dessa till det fria 

skolvalet.
• Införa rätten till 30 timmars förskola.
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Vård & omsorg på dina villkor
I Nyköping ska man känna sig trygg i att man får hjälp, stöd och omsorg när man behöver 
den. Oavsett var man bor i kommunen ska äldreomsorgen vara tillgänglig, hålla hög 
standard och bidra till livskvalitet. Vi, lyssnar på våra äldre medborgare och tillgodoser 
deras behov.

Allas rätt att välja Ingen ska falla mellan stolarna
För oss är det självklart att varje människa 
har rätt att bestämma om sitt eget liv. Varje 
människa äger rätten till sin kropp och har 
därmed sista ordet om sin hälsa. Av detta 
följer att personer i behov av omsorg själva 
ska kunna välja; vem som hjälper dem, var 
de bor, hur de lever, varifrån de köper sin mat 
och så vidare.

Idag är vården och omsorgen för många 
människor förknippad med väntetider och 
krångel och allt för många faller mellan stolarna 
när vårdansvaret delas mellan kommun och 
region.  Vi vill stärka samarbetet mellan region 
och kommun, så att Nyköpingsborna får mer 
att säga till om i vården och omsorgen. Vi 
vill också verka för en bättre dialog med 
de anhöriga till personer som omfattas av 
omsorgen.
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God omsorg om våra äldre
Äldreomsorgen, i olika boendeformer  ska bygga på respekt för individens integritet och 
självbestämmande. Det är en grundläggande trygghet i att själv kunna bestämma vem som ska 
hjälpa till med vården och omsorgen. För många äldre är det viktigt att ha så få personkontakter 
som möjligt för att värna den personliga integriteten, vi kommer jobba för att minska antalet 
personkontakter per äldre. 

Personalen är omsorgens viktigaste resurs. Kunniga, ansvarstagande medarbetare behöver 
inte detaljstyras, utan kan själva ta ansvar för att tillgodose de äldres behov. IT-lösningar och 
annan välfärdteknik kan i många fall underlätta arbetet, och ska användas där det bidrar till att 
lösa behoven.

För gamla som bor i ensamhet och kanske inte har vare sig släkt eller vänner kvar i närområdet, 
men som inte  har behov av särskilt boende kan trygghetsboenden vara ett bra alternativ för 
att bryta isoleringen. Trygghetsboende är ett särskilt boende för personer med ett mindre 
vårdbehov. Här får de boende exempelvis hjälp med måltider – antingen i den egna lägenheten 
eller i boendets matsal. Olika sociala aktiviteter kan anordnas och det finns en hemtjänstgrupp 
och hemsjukvård knuten till  boendet. 



Trygghet för äldre och 
funktionshindrade

Rätt, kunnig personal

Äldre, dementa och funktionshindrade har 
rätt att vara trygga. Våld (bland annat i nära 
relationer), annan brottslighet och dålig om-
sorg är inget som vi moderater accepterar. 
Detta är ett prioriterat område och olika delar 
av kommunen, t ex socialtjänsten behöver 
bidra i arbetet.

Personalen som arbetar med vård och omsorg 
måste få rimliga resurser och det stöd och 
den hjälp de behöver. Olika yrkesroller ska 
renodlas – administrativa uppgifter ska utföras 
av personal som är specialiserad på detta och 
inte i onödan belasta omsorgspersonalen. 
Som ett sätt att frigöra resurser till personalen 
ska administrationen ses över och onödiga 
moment tas bort.

Bättre förutsättningar för valfrihet
Valfriheten är central för oss moderater. Både för den enskildes frihet, men även som ett sätt 
att säkra kvaliteten. Med många välfungerande välfärdsföretag får vi en sund konkurrens som 
ger högre kvalitet för våra äldre och vårdbehövande medborgare. Vi vill också möjliggöra för 
våra äldre att själva välja var de vill handla sin mat och genom upphandling möjliggöra för fler 
lokala butiker att leverera mat till kommunens äldre. 

Vi vill stärka möjligheten för småföretagare att erbjuda välfärdstjänster i delar av kommunen och 
möta olika delar av de äldres  behov (t ex enbart städning, mat, social samvaro mm). 

Valfriheten ska omfatta utförande av all kommunalt utförd vård och omsorg; såväl hemtjänst, 
äldre- och demensboende, socialpsykiatri,  sjukvård och rehabilitering samt LSS-insatser.  
Rollfördelningen behöver vara tydlig. Kommunens handläggare avgör individens behov. Individen 
väljer utförare. Vid LOV ska alla leverantörer som blivit godkända erhålla samma ersättning för 
samma uppdrag.
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Vi vill
• Säkra att alla individer kan välja sin egen omsorg.
• Stärka möjligheten för småföretagare att erbjuda välfärdstjänster i delar av kommunen 

och möta olika delar av de äldres  behov.
• Införa valfrihet (lagen om valfrihet, LOV) för alla delar av vården och omsorgen.
• Möjliggöra för våra äldre att själva välja var de vill handla sin mat.
• Införa trygghetsboenden som en möjlighet för medborgare som ännu inte behöver 

särskilda boenden, men behöver omfattande hemtjänst.
• Fortsätta att utveckla samarbetet med Region Sörmland så att vården för äldre stärks. 
• Kompetenssäkra personal i omsorgen. 
• Stärka kommunens förmåga att ha hand om äldre missbrukare. 
• Stärka arbetet för trygghet, mot våld i nära relationer för äldre.
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Social omsorg mot 
utanförskap
I Nyköping ska alla känna att man får stöd och hjälp när man behöver. Det sociala 
skyddsnätet ska vara tryggt och pålitligt. Med fokus på att hantera även Nyköpingsbornas 
gemensamma välfärdsresurser med omsorg är vi noga med att stödet ska gå till de som 
behöver.

Ekonomiskt bistånd
I Nyköping ska de som behöver stöd få det, helt i enlighet med Socialtjänstlagen. Kommunen 
kan dock inte vara en kravlös gemenskap, så därför vill vi också se förändringar såsom en 
motprestation när man uppbär ekonomiskt bistånd. Motprestationen utgår från individens behov 
och förutsättningar och syftar till att komma närmare egenförsörjning och bryta isolering. En 
ytterligare förändring är att hembesök ska ingå i behovsutredningen för att bedöma om det finns 
behov knutet till själva boendet samt att säkerställa att det är rätt person som bor på adressen.

Det ekonomiska biståndet är samhällets yttersta skyddsnät.  När fusk och bedrägerier riktas mot 
välfärdssystemen riskerar resurserna att inte räcka till de som behöver stöd och legitimiteten 
för biståndet försvagas. Vi moderater vill lägga mer resurser på det området genom att utöka 
kapaciteten med ytterligare ett antal FUT-handläggare (handläggare för felaktiga utbetalningar).

Detta för att följa upp beslut, utreda misstänkt bidragsfusk, polisanmäla i de fall det är bevisat 
samt att kräva tillbaka felaktigt utbetalt bistånd. Det skickar en tydlig signal att fusk och bedrägeri 
inte godtas i Nyköpings Kommun.

Ansökan om ekonomiskt bistånd ska också digitaliseras och automatiseras, Syftet med att 
digitalisera processen är att handläggarna ska kunna ägna mer tid till individuellt stöd och socialt 
arbete istället för administration.
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Stärkt arbetslinje mot utanförskap 

Barn och ungdomars psykiska 
ohälsa har ökat. 

Förebyggande arbete för barn och 
ungaNyköping behöver Arbetslinjen som  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 en längre tid sett i kommunen. 

Arbetslinjen handlar om att få fler Nyköpingsbor 
i arbete, oavsett om de är nyan lända till vår 
kommun eller har levt här länge. Arbetslinjen 
förutsätter ett stärkt samarbete mellan arbets-
marknads  och näringslivsenheten. 

Men också det politiska arbetet kring arbets-
marknads och integrationsfrågor måste 
stärkas. Företagar - och arbetsmarknadsfrågor 
bör ha en direktingång till kommun ledningen 
och följas regelbundet i kommunstyrelsen. 

Ett samlat samarbete med Region Sörmland 
är av största vikt för att motverka den här 
utvecklingen. Ett ungdomens hälsohus, tänkt 
att samla kompetens kopplat till såväl fysisk 
som psykisk hälsa avseende barn och unga 
ska etableras. En lokal jourtelefon för barn 
och unga där man kan få någon vuxen att 
tala med när man behöver hjälp och stöd ska 
inrättas. Detta för att kunna få hjälp också när 
skolan är stängd.

Moderaterna vill prioritera det förebyggande 
arbetet för barn och unga, genom en utökning 
av familjecentraler där man tidigt får kontakt 
med föräldrar och barn som behöver stöd.

Vi vill också bredda insatsen familjestöd, då 
det är en insats som inte bara kan förhindra 
stora kostnader på sikt, utan också i många 
fall leder till en ökad integration.

Ett stärkt samarbete mellan samhällets alla 
aktörer när det gäller såväl drogproblematiken 
som den eskalerande ungdomskriminaliteten 
i Nyköping är av största vikt.  Därför vill vi öka 
insatserna med den Sociala Insatsgruppen 
(SIG) och Samverkan mellan skola, socialtjänst, 
polis och fritid (SSPF). Syftet med SIG och 
SSPF är att hjälpa ungdomar i åldern 13 – 17 
år att bryta en kriminell livsstil.  Arbetet sker 
i nära samarbete mellan skola, polis och 
socialtjänst vilket kan ge hjälp och stöd för 
en bättre framtid.

Den verksamhet som riktar sig till barn som 
lever med svårigheter i familjen, det kan vara 
alkohol-/drogproblem, psykisk ohälsa hos 
förälder eller en vårdnadstvist där barnet 
slits mellan två föräldrar är viktig. Likaså barn 
som bevittnat våld i hemmet eller blivit utsatt 
för våld själv. Vi vill ytterligare utveckla det 
här arbetet med åtgärder för barn som blivit 
utsatta för mobbning.
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Bostad först

Samsjuklighet

Som ett led i en adekvat missbruksvård 
bör modellen med ”bostad först” införas i 
kommunen.  Modellen går ut på att först ge 
den hemlöse en bostad och därefter ta itu 
med eventuella problem.  Både svensk och 
internationell forskning visar att 80–90 procent 
av de som har fått en Bostad först-lägenhet 
i kombination med rehabiliterande insatser 
bor kvar i sin bostad vid uppföljning efter ett 
antal år. Nyköpingshem ska ha ett ägardirektiv 
som tydliggör det allmännyttiga ansvaret for 
integration och social sammanhållning.

Det behövs ett närmare samarbete mellan 
Kommunen (VoN och SN) och Regionen 
vad gäller 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 särskilda stödinsatser

Vård och Omsorgsnämnden vs Social-
nämndens ansvar beträffande socialpsykiatrin 
bör utredas.

Stärkt stöd till arbetet mot våld i 
nära relation och hedersförtryck
Arbetet med att stärka kommunens arbete 
inom brottskategorierna ”Hedersrelaterat våld 
och förtryck”, “Våld i nära relation” samt 
den nya brottskategorin ”Barnfridsbrott” som 
innebär att det blir det straffbart att utsätta 
barn att bevittna brott i nära relation prioriteras. 

Vad gäller hedersbrotten måste en handlings-
plan komma på plats snarast. 

Barns utsatthet är ett högprioriterat område. 
Ett samarbete med skolan är av största vikt för 
att kunna hjälpa flickor men också pojkar som 
lever i en hederskontext.  Detsamma gäller 
barn som lever i en familj där man upplever 
eller blir utsatt för våld. 

Det ska finnas tillräckliga resurser för att 
kunna möta det behov som föreligger gällande 
personer som på olika sätt lever i otrygghet. 
Både vad gäller kommunal verksamhet 
som frivilligorganisationer. Inte minst ska 
frivilligorganisationerna arbeta med stabilt 
och långsiktigt ekonomiskt stöd. Likaså ska 
kommunen ha en hög ambition när det gäller 
boendefrågan för utsatta personer.

Kommunen ska också ta fram en handlingsplan 
för arbetet med suicidprevention i syfte att 
stärka de insatserna.
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Familjehemmens viktiga roll
Vi vill satsa på att utbilda fler kvalificerade 
familjehem i egen regi, det för att kunna ha en 
kontinuitet, ett nära samarbete och dessutom 
förhindra kostsamma placeringar i fall där vi 
nu måste placera via externa företag.



Vi vill
• Inför arbetslinjen för att sänka arbetslösheten och motverka utanförskap. På sikt utöka 

antalet familjecentraler.
• Skärpa arbetet med försörjningsstöd i syfte att effektivisera och motverka bidragsfusk.
• Utöka antalet familjecentraler.
• Öka insatserna med Sociala Insatsgruppen för ungdomar med en kriminell livsstil.
• Stärka samarbetet mellan berörda aktörer vad gäller drogproblematiken i Nyköping.
• Se över hur vi kan stärka arbetet för att stötta barn som utsätts för mobbing.
• Satsa på barns och ungas hälsa.
• Införa Bostad först.
• Se till att såväl en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck som 

suicidprevention kommer på plats.
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Säkert & tryggt i Nyköping
Med en orolig omvärld blir kommunens trygghetsarbete allt viktigare. Ett nära samarbete 
med polis, andra myndigheter och organisationer är viktigt för att förebygga brott och 
öka tryggheten i Nyköping. Vår utgångspunkt är att alla ska vara trygga i Nyköping. Vår 
kommun ska vara trygg och trivsam.

Våldet ökar både i omfattning och grovhet vil-
ket återspeglas i den senaste nationella trygg-
hetsundersökningen från Brottsförebyggande 
Rådet. Fler utsätts för brott och fler oroar sig 
för att utsättas för brott. Kvinnor är i större 
utsträckning än män oroliga och det handlar 
främst om oro för bostadsinbrott, överfall 
eller misshandel. Ett särskilt mål för kvinnors 
och flickors trygghet i det offentliga rummet 
behöver sättas. 

Ett långsiktigt arbete med att hantera de 
extrema rörelser som försöker bygga en bas i 
Nyköping är viktigt. Vi ser därför behov av ett 
särskilt fokus på att motarbeta radikalisering 
och gängkriminalitet. Samarbetet mellan polis 
– räddningstjänst – företagare och kommunen 
är viktigt ur trygghetsskapande perspektiv 
men också förebyggande och ska fortgå 
och utvecklas. De överenskommelser som 
görs mellan kommunen och polisen i t ex 
medborgarlöften ska bli en del i det vardagliga 
arbetet. 

De flesta anmälda brott är sådana som 
drabbar människor i vardagen. Men polisens 
ansträngda situation innebär att vardags-
brottsligheten ofta bortprioriteras. Hälften 
av de brotten skrivs av direkt och endast ett 
av sju vardagsbrott klaras upp. Att lag och 
ordning upprätthålls är en förutsättning för 
att samhället ska fungera. Polisen ska ges 
förutsättningar att fokusera på sin kärnuppgift; 
förebygga, ingripa mot, utreda och klara upp 
brott. Vi verkar för ett nära samarbete mellan 
polis, socialtjänst, väktare och räddningstjänst 
i Nyköping. Moderaterna ser positivt på att 
polisen utbildar volontärer för att öka den 
polisiära närvaron, så att de kan bidra till en 
ökad trygghet. I polisbristens Sverige ser vi 
att kommunala väktare kan vara ett trygg-
hetsskapande komplement som kommunen 
själv råder över att införa.

Trygghet i hela kommunen
Nyköping ska vara en trygg kommun för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Det är inte 
bara Nyköpings tätort som är utsatt för brott. På landsbygden förekommer stölder av maskiner, 
maskindelar, bränsle, båtar, båtmotorer o dyl. Moderaterna vill att det ska bli enklare för enskilda 
och föreningar att installera övervakningskameror för att förbygga brott och för att underlätta 
uppklarningen av redan begångna brott. 
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Trygghet för unga
Kommunens personal inom den sociala sektorn ska komplettera polisens insatser genom att 
till exempel ungdomsstödjare och fritidspedagoger arbetar aktivt med förebyggande åtgärder 
för att visa närvaro och bygga relationer med barn och ungdomar. Kommunen ska aktivt stödja 
frivilliga insatser och engagemang, som exempelvis nattvandring, grannsamverkan, “farsor 
och morsor på stan” eller liknande ideella aktiviteter. 

Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Vi vill uppföra övervakningskameror 
på Nyköpings högstadium och gymnasium och ser positivt på att även de fristående 
skolorna inför detta. Vid behov bör det finans ordningsvakter på skolorna och regelbundna 
trygghetsundersökningar för skolpersonal, elever och föräldrar ska genomföras.

All idrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv med respekt för alla människors lika värde. En 
trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där 
alla känner sig välkomna och delaktiga och får utvecklas efter sina egna förmågor. Idrotten i 
Nyköping ska vara trygg och kommunen ska verka för att motverka sexuella övergrepp inom 
idrotten. Som ett led i detta bör en översyn göras av samtliga idrottsanläggningar och deras 
omgivningar så att en säker och trygg miljö skapas. Kommunen bör införa en rutin om att 
föreningar som får stöd ska bifoga giltiga utdrag ur belastningsregistret.

Moderaterna vill att fler poliser ska avsättas till att arbeta nära medborgarna och att 
vidareutbildade ordningsvakter ges möjlighet att verka för att skapa trygghet på särskilt drabbade 
orter i kommunen. 

Kommunens företagare ska tryggt kunna bedriva sin verksamhet. Vi vill se regelbundna dialoger 
med företagare och att de är en självklar del i kommunens trygghetsarbete- och program. Den 
kommunala tillsynen är ett verktyg för att motverka brott och kommunen ska möjliggöra för 
samverkan mellan företag, ordningsvakter och polis och kameraövervakning.

Vi kan med enkla medel påverka tryggheten i offentliga miljöer och på platser där människor vistas. 
Exempelvis genom trygghetsvandringar, förstärkt belysning på offentliga platser, samt kontinuerlig 
beskärning av buskage vid gång- och cykelvägar. Den nya lagen kring kamerabevakning har 
gjort det enklare för kommuner att sätta upp kameror i brottsförebyggande syfte. Vi anser att 
en löpande översyn ska göras för att identifiera platser i kommunen, där det är lämpligt att 
sätta upp övervakningskameror för att stärka tryggheten och minska risken för osedda brott. 
Nybyggnation och stadsplanering ska utföras med särskilt beaktande av trygghetsperspektivet.

Vi vill införa en betydligt starkare kontroll av hur skattemedel som betalas ut till föreningar och 
organisationer hanteras i syfte att säkra att de används till avsedda ändamål.
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Trygghet för äldre

Trygghet i hemmet

Äldres oro för att drabbas av brott och 
kriminella gärningar begränsar deras liv. 
Många äldre vågar inte gå ut på kvällarna 
eller åka med kollektiva transportmedel. 

För att motverka stökigheter på bussarna 
och vid busshållplatser vill vi att kommunen 
ska ha möjlighet att låta väktarpersonal följa 
med bussen på särskilt utsatta linjer och tider. 

För att höja tryggheten kvällstid föreslår vi 
införande av möjlighet till s.k. nattstopp. Det 
innebär att en ensamresenär kan begära att 
bussresan stoppas där resenären önskar kliva 
av för att få en kortare och säkrare gångväg 
till hemmet. Nattstopp är en enkel åtgärd som 
ökar känslan av trygghet och hög servicenivå 
för den som utnyttjar möjligheten. Det är också 
ett sätt att uppnå en större jämställdhet, då 
det oftast är kvinnor som begränsas i sin 
rörelsefrihet av rädsla för att utsättas för våld 
eller annan typ av övergrepp.

Nyköping ligger över rikssnittet vad gäller 
villainbrott och polisen ser en försämring av 
upplevd trygghet och säkerhet avseende 
inbrott hos invånarna. Lokala initiativ för att 
förebygga brott som till exempel grannsam-
verkan bör uppmuntras och stödjas av polisen 
med utbildning och rådgivning. Vi vill att det 
ska vara enklare för enskilda att få installera 
privata övervakningskameror i anslutning till 
hemmet i brottsförebyggande syfte.

Trygghet i nära relationer
Kommunen ska ha en hög beredskap för 
personer som utsätts för hot och våld i nära 
relation, och kunna erbjuda boende, stödsam-
tal och krisbearbetning. Olika frivilligorganisa-
tioner gör här viktiga insatser. De måste ges 
förutsättningar för en långsiktig verksamhet. 
Vi vill också stärka kommunens rutiner vad 
gäller bedömningar, ersättningar och stöd 
inom brottskategorin “våld i nära relation”.

Trygg frihet
Hederskulturen blir alltmer utbredd och 
kryper långt ner i åldrarna. I vissa områden 
ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer infor-
mella regler om klädsel och beteende. Dessa 
företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt 
och jämställt samhälle. Hederskulturen ger 
uttryck för värderingar som inte hör hemma 
i Nyköping. 

Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner 
för att förebygga, förhindra och straffa heders-
relaterad brottslighet och förtryck. Vi anser att 
kommunen ska anta en handlingsplan för att 
arbeta mot hedersförtryck för att motverka att 
hederskulturella mönster förstärks.
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Vi vill
• Fokusera på förebyggande insatser för att stärka trygghet och säkerhet.
• Öka närvaron av lokalpoliser i och utanför tätorten.
• Sätta upp trygghetskameror på lämpliga platser i kommunen och i skolan.
• Reducera faktorer som kan skapa otrygghet på allmän plats för att öka tryggheten.
• Rikta särskilt fokus på att motverka radikalisering och gängbildning.
• Att kommunens trygghetsskapande arbete tydligt innefattar de lokala företagen.
• Införa ”nattstopp” för säkrare bussresor på nätterna.
• Stärk kontrollen av skattemedlen.
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Integration som fungerar
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.

Arbetslinjen gäller

Utbildning för långsiktig integration

Näringslivet spelar en viktig roll i den integrationsutmaning 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 framgångsrik integration i Nyköping går via ett gott samarbete 
mellan kommunen och näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad 
förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i 
Nyköpings kommun. Vi behöver en bättre integration på arbetsmarknaden för utrikesfödda, inte 
minst kvinnor, som ofta står långt från arbetsmarknaden

Moderaterna vill ta Arbetslinjen (läs mer på sidan 11)  för att bryta utanförskap och att personer 
som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med egen försörjning menas 
förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem. 

Skolan har en viktig roll i integrationsarbetet. Med en stärkt skola med förskolan som start och 
ett tydligt fokus på kunskap skapar vi den bästa förutsättningen för en långsiktig integration. Vi 
värnar det fria skolvalet högt då utbildning är den bästa förutsättningen för integration i samhället.

Digitala verktyg underlättar integrationen. Brist på språklig kompetens kan avhjälpas genom 
program i tekniska lösningar och fjärrundervisning med lärare på annan ort. 

Moderaterna anser att kommunen ska ge obligatorisk samhällsinformation inom etablerings-
programmet för den som är ny i Sverige och Nyköping. Informationen som underlättar vardagen 
ska finnas på flera språk.

21



Integrationsplikt

Arbete mot hederskultur

Moderaterna vill införa integrationsplikt med obligato risk samhällsinformation för nyanlända. 
Samhällsinformationen ska 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 (Svenska för Invandrare). 
Inom SFI ska individuella prestationsplaner göras och tydliga krav på kunskapsmål i svenska 
språket ska finnas, dels för individens bästa men även för att tydliggöra föräldrars ansvar att 
stötta deras barn i sin skolgång.

Moderaterna slår vakt om det sekulära samhället där mänskliga rättigheter inte får kränkas 
oavsett vilken tro eller religion man har.

Arbetet med att motverka hederskulturella mönster ska intensifieras. Eftersom det drabbar 
unga flickor och pojkar, kvinnor och män. Moderaterna vill att Nyköpings kommun antar en 
handlingsplan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck (läs mer på sidan 12). 

Civilsamhället och föreningslivet är en viktig kraft i arbetet för en stärkt integration. De ideella 
föreningarnas insatser har en viktig position i vårt samhälle eftersom de bidrar med positiv 
utveckling för såväl samhälle som individ. Därför är det viktigt med goda förutsättningar för 
föreningslivet. Moderaterna tycker också att utbetalning av föreningsstöd ska följas noggrant 
för att säkerställa att de föreningar som erhåller stöd delar de värderingar och följer de krav 
som kommunen ställt upp.

Vi vill
• Ge obligatorisk samhällsinformation till nyanlända. 
• Öka aktivitetskravet för att nå kunskapsmål i svenska språket.
• Att Nyköpings kommun antar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
• Säkerställa att föreningar som får ekonomiskt stöd, arbetar enligt kommunens regler 

och värdegrunder. 
• Sätta fokus på att nyanlända får arbete och kan försörja sig själva. 
• Stärka skolan – en bra utbildning är den bästa hjälpen för långsiktig integration.
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Jämställdhet är en 
frihetsfråga
Jämställdhet är en frihetsfråga och för oss Moderater handlar det om att varje person ska 
ses utifrån vad man åstadkommer, inte utifrån vilket kön eller bakgrund man har. Alla ska 
ges samma förutsättningar att växa och utvecklas i vår kommun.

Ojämställdhet kan drabba alla, på olika typ av 
sätt. Därför vill vi att all statistik ska redovisas 
könsuppdelat 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 Nyköping 
framförallt av ett omfattande utanförskap; 
närmare en miljon lever av bidrag i stället för 
att arbeta. En av tio utrikesfödda 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. 

Även i Nyköping behöver fler kvinnor våga 
ta steget och bli entreprenörer därför är vårt  

arbete för att stärka företagsklimatet viktigt 
även ur jämställdhetsperspektiv.

I många fall används ekonomi som ett 
maktmedel i hemmen vilket särskilt drabbar 
gruppen utrikesfödda kvinnor. Därför anser vi 
att försörjningsstödet i Nyköpings kommun 
bör betalas ut till kvinnan i hushållet, inte till 
mannen som praxis är.

Även skolan spelar en stor roll i jämställdhets-
arbetet 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 
områden.

Vardagspusslet ska gå ihop
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 förutsättningar för att driva företag inom välfärden skapar också fler karriärmöjligheter för 
kvinnor, som är den största gruppen anställda inom offentlig sektor.
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Arbete mot mäns våld mot kvinnor

Frihet för alla

HBTQI-personers rätt till frihet
Vi alla måste ta ansvar för att minska mäns 
våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och 
övergrepp. Skolorna måste aktivt arbeta för 
att motverka (sexuella) trakasserier.

Kvinnojourerna måste ha tillräcklig kapacitet 
och ekonomiska resurser för att ta emot de 
personer som har behov och för att kunna 
planera och bedriva en kvalitativ och långsiktig 
verksamhet.

Nyköpings kommun måste växla upp arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Läs 
mer på sidan 12.

Trots att vi kommit långt i Sverige kan 
fortfarande inte alla visa sin kärlek öppet. 
Så ska det inte vara. Vi måste både värna 
den svenska värderingen om öppenhet och 
försvara det vi uppnått för HBTQI-personers 
rättigheter när dessa utmanas. Vår kommun 
ska ha en trygghet att lita på, oavsett vem 
man älskar eller vem man är.

Det behövs en tydligare politisk förankring 
gällande HBTQI-personers livsvillkor i 
Nyköpings kommun. Det är viktigt att tydliggöra 
avsikten i ett arbete mot förbättrad folkhälsa 
och emot diskriminering. Hälsa och livskvalitet 
hos framförallt transpersoner är statistiskt 
sämre jämfört befolkningen i allmänhet, och 
det är svårt för de här personerna att vara 
en del i samhället. Kunskapen kring HBTQI-
personers levnadsvillkor behöver förbättras.

Vi vill
• Säkra en jämställd tillgång till vård, omsorg och utbildning.
• Att alla skolor aktivt arbetar för en trygg skolmiljö och för att motverka förekomsten av 

(sexuella) trakasserier.
• Analysera skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor.
• Att försörjningsstödet ska betalas ut till kvinnan i ett hushåll.
• Att kommunen antar en plan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
• Utöka kommunens stöd till våldsutsatta kvinnor genom fler kvinnojourer.
• Stärk kunskapen kring hbtqi-personers levnadsvillkor i Nyköpings kommun.
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Företagsamhet & 
jobbskapande
Det är företagen som skapar de jobb som finansierar vår gemensamma välfärd. Det är 
också företagare i kommunen som driver utveckling och bidrar till innovation i Nyköping. 
För Moderaterna är det en självklar målsättning att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
företagande i vår kommun – det ska vara attraktivt och enkelt att vara företagare här.

Förenkla för företagen

Nyföretagande är vår framtid.

En förutsättning för ett Nyköping som utvecklas är ett välmående näringsliv. Det ska vara lätt 
att vara före tagare i Nyköping. 

Vi uppmuntrar nya företag att etablera sig här och vill möjliggöra för befintliga företag att 
växa. 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.

Vi vill satsa mer på nyföretagande, utan nya företag i Nyköping har vi ingen framtid. Det är 
nyföretagandet som skapar vår tillväxt och framtid. Vi måste alltså underlätta för de personer 
som vill skapa sin egen försörjning och som bidrar till att Nyköping utvecklas. 

Ungdomar ska inte bara förberedas inför att söka jobb, utan också för att skapa jobb. Eleverna 
behöver i betydligt större utsträckning lära om företagande och att entreprenörskapet är ett 
alternativ till anställning. Alla ungdomar bör därför erbjudas möjlighet att prova på att driva eget 
företag genom de viktiga Ung Företagsamhet programmen (UF).
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Ett gott företagsklimat

Tydligt och transparent

Företagsklimat brukar definieras som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper 
som möter företagaren i vardagen. Alla 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. Vi moderater tycker att det är viktigt att företagaren 
upplever att kommunens intentioner alltid är att hjälpa företagaren att göra rätt. Det ska speglas i 
att kommunen klättrar på nationella rankingar som mäter företagsklimat och myndighetsservice.

Vi tycker även att det är viktigt att brotten mot företag och företagare i Nyköping tas på största 
allvar. Det kan bli ytterst kostsamt för kommunen om företagarna upplever att det är otryggt att 
driva sin verksamhet. Då är risken stor att arbetstillfällen försvinner, skatteintäkterna minskar 
och utanförskapet riskerar att späs på ytterligare. Läs mer på sidan 14.

Många företagare kommer i kontakt med kommunens myndighetsverksamheter och det är viktigt 
att denna är infor mativ, rådgivande och stödjande med tydligt fokus på service och tillgänglighet. 
För Moderaterna är det en självklarhet att kontroller och tillsynsbesök alltid ska faktureras efter 
utförd kontroll. Den så kallade ”Rättviksmodellen”.

Vid kontroller och tillståndsprocesser ska det vara transparent för företagarna vad man betalar 
för och att det finns en tydlig motprestation kopplad till avgiften. Kommunen ska tydligt redovisa 
och motivera vilka faktorer som legat till grundstor leken på kommunens avgifter. 

Kommunen måste effektivisera arbetssättet genom att minska på antalet timmar vid kontroller 
när företagaren uppvisat godkända kontroller. Det måste finnas incitament för företagaren att 
vilja göra rätt.
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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. 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 angeläget att 
hanteringen sker så snabbt som möjligt. 

Servicegaranti ska finnas för att tydliggör för företagare vad de kan förvänta sig i hanteringen 
av ärenden. Kommunen bör även mäta och mälsätta effektivisering av handläggningstider. Som 
företagare i Nyköping ska det vara lätt att via kommunens hemsida få relevant information om 
regler och avgifter (möjlighet att räkna ut avgifter) och att följa sitt ärende i processen.

Kommunen ska kartlägga sina företagarkontakter i syfte att förbättra och förenkla processer och 
kontakter med Nyköpings företagare, liksom med företagare som visar intresse för att etablera 
sig i kommunen. 

Att förenkla för företag och minska onödig byrågrati är ett priorioterat mål för oss. Vi jobbar 
långsiktigt med målsättning att den administrativa bör dan för småföretag ska minska med 30 
procent.

Låt småföretagen göra jobbet Lokalproducerat/ Upphandling

Konkurrens- och valfrihetspolicy

Moderaterna anser att Nyköpings kommun ska 
ha utmaningsrätt. Det innebär att de företag 
som visar att de kan bedriva verksamheten 
effektivare och bättre än kommunen får rätt 
att konkurrera. Det ger Skattebetalarna mer 
valuta för pengarna och bättre möjligheter för 
det lokala näringslivet.

Närområdets produkter tas inte tillvara på 
bästa sätt, till skada för både miljö, företagande 
och konsumentintresse. Vi föreslår enklare 
regler och mindre upphandlingar så lokala 
leverantörer kan vara med och konkurrera på 
den kommunala marknaden. VI ser positivt på 
etablering av ex gårdsbutiker.

Kommunen ska inte konkurrera med sina före-
tagare, därför vill Moderaterna att Nyköpings 
kommun antar en policy som tydliggör att 
kommunen inte ska ägna sig åt osund kon-
kurrens gentemot näringslivet. Vi ser också 
positivt på att företagare bidrar inom välfärden, 
vilket stärker kvalitet och valfrihet.
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Vi vill
• Göra en översyn av tillsynskostnaderna för att tydliggöra vad avgifterna som företagen 

betalar grundas på och samordna tillsynen.
• Införa en servicegaranti för handläggning av alla ärenden. 
• Digitalisera tillståndsprocessen.
• Kartlägga kommunens företagskontakter för att förbättra servicen.
• Att Nyköpings kommun ska ha utmaningsrätt. 
• Införa en konkurrens- och valfrihetspolicy för kommunen. 
• Använda upphandling som ett instrument för att stärka det lokala näringslivet. 
• Att Nyköpings kommuns hemsida ska ge tydlig, relevant information till företag.
• Att företag ska kunna följa sina ärenden digitalt.
• Jobba mot det långsiktiga målet att minska regelbördan med 30%.
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Det ska vara lätt att bo & leva i 
Nyköping
Nyköpings kommun är en helhet där stad och landsbygd kompletterar varandra. När vi ut-
vecklar Nyköping är det vår självklara utgångspunkt  att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för Nyköpingsborna – oavsett var i kommunen man bor. 

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 utbild-
ning och en attraktiv arbetsmarknad. Vi vill utveckla Nyköping på ett sätt som samtidigt värnar 
småstadens charm och landsbygdens möjligheter. Det ska vara lätt att bosätta sig, att leva och 
driva sitt företag i vår kommun. Kommunens myndighetsutövning och infrastrukturplanering 
ska bedrivas med den utgångspunkten.

Förenkla byggandet
Moderaterna vill förenkla byggandet, öka lyhördheten kring lokala byggfrågor och verka för 
bostäder i olika upplåtelseformer. Detta genom såväl privata fastighetsvärdar som genom vårt 
kommunala bostadsbolag. Kommunen ska hålla tillståndsprocesserna så enkla som möjligt och 
med hög handläggningstakt. Planarbetet ska genomsyras av en minimering av onödiga regler 
och begränsningar. Där detaljplanerna är gamla och detaljerade skall bygglov kunna räcka som 
huvudalternativ snarare än ny detaljplaneprocess.

Näringsliv och kommunen ska samarbeta för att finna lösningar som hållbart gynnar hela vårt 
samhälle, såväl för centralorten som för kringorter och landsbygd. Principen om att det man 
äger-det vårdar man, ska vara vägledande för det goda samhället snarare än hyresformer.

Närheten till vatten och till Stockholm bör vara vägledande för var byggbar mark ska tas fram 
för att undvika att bygga på bra jordbruksmark. Moderaterna som parti vill se ett omarbetat 
strandskydd som möjliggör för byggnation vid vatten i större utsträckning än idag.
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En välfungerande infrastruktur

En digitaliserad kommun

En välfungerande infrastruktur i hela kommunen är avgörande för Nyköpings framtid.

Ett växande Nyköping kräver en förändrad infrastruktur för att möta de resmönster som 
uppstår till följd av befolkningsökningen. Vår syn på hur infrastrukturen ska utvecklas och 
underhållas bygger på en insikt om människors resande och behov. Det gäller såväl den enskilde 
medborgarens vardagsresor som företagarens transporter. När kommunen förändrar vägnät i 
eller runt centralorten bör lämpliga samråd hållas så att inte den gröna nyttotrafiken förhindras.

Stockholm Skavsta flygplats är en strategisk nod i Nyköpings kommun och 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. Ostlänken är viktig för att knyta ihop Skavsta med Stockholm-Arlanda, och 
framför allt för att stärka den arbetsmarknadsregionala pendlingen.

Moderaterna vill att trafiken ska vara så miljövänlig som möjligt. I vår landsbygdskommun har 
dock många behov av att köra bil. Den parkeringsstrategi som nu gäller för Nyköping bör revideras 
för att skapa större flexibilitet och förbättrade parkeringsmöjligheter i Nyköping. Moderaterna vill 
också införa P-skiva i kommunen. Utöver det ska samarbeten med aktörer inom infrastruktur för 
laddning av fordon skyndsamt inledas för att elektrifieringen av fordonsflottan inte ska komma 
att försenas.

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som möjliggör människors vardagsresande och skapar 
ett resandealternativ till bilen. Vår ambition är att kollektivtrafiken ska utvecklas i en riktning där 
den kan bli mer flexibel och mer träffsäker utifrån behovet hos medborgarna. 

För att förbättra trafiksäkerheten kring kommunens skolor ska skolornas på- och avlämningszoner 
förbättras.

Tillgången till internet är en förutsättning för delaktighet i samhället varför det är viktigt att 
Nyköpings kommun verkar för att fler hushåll får tillgång 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 effektivisera sina tjänster till Nyköpingsborna. 
En kommun som satsar på sin digitala utveckling blir också en mer attraktiv ort för såväl 
privatpersoner som för företagare att etablera sig på. Moderaterna vill utöka antalet heldigitala 
e-tjänster och anser att ”digitalisering av kommunen” ska vara ett övergripande mål.
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Vi vill
• Förenkla för byggande.
• Verka för mer småhus och boendeformer där Nyköpingsborna äger sitt boende.
• Förenkla planarbetet och korta ned handläggningstiderna i tillståndsprocesserna.
• Stärka trafiksäkerheten vid skolornas avlämningszoner.
• Förbättra parkeringsmöjligheterna och inför p-skiva i Nyköpings tätort.
• Verka för att flygplatsen Stockholm-Skavsta ska bli ett komplement till Arlanda.
• Verka för att fler laddstolpar för elbilar kommer på plats i kommunen.
• Säkerställa tillgången till bredband i hela kommunen.
• Verka för att Nyköping ska bli en digitaliserad kommun med god digital förmåga.
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Landsbygden behöver mer 
frihet & bättre villkor
Nyköpings landsbygd - och människorna som bor här - är en viktig del av det som driver 
vår kommun framåt. Det är en potential som ska tillvaratas på bästa möjliga sätt.

Utvecklingen av landsbygden måste i större utsträckning utgå från ett medborgarperspektiv. 
Där människor ges möjlighet att leva det liv man vill, vara nära naturen, vårda det man äger, 
ha friheten att sköta sig själv men samtidigt vara trygg i att samhällskontraktet håller: 

• Välfungerande omsorg, barnomsorg och skola är en lika självklar rättighet på 
landsbygden som i tätorten. 

• Ambulans och vård ska finnas inom räckhåll och polis ska finnas tillgänglig vid behov. 
• Det ska finns säkra vägar och möjlighet att använda sig av modern teknologi. 
• Ägarrätten ska respekteras och kommunen ska inte bara vara en rättvis och 

serviceinriktad myndighet utan också en god granne till kommunens markägare. 

Företagarna, inte minst inom de gröna näringarna, är landsbygdens motor. Företagsamheten 
ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas på Nyköpings landsbygd. Kommunen ska 
som organisation och myndighet vara en möjliggörare.

Trygghet är en grundförutsättning för livskvalitet, och den behöver stärkas. Den brottslighet 
som drabbar landsbygden är lika oacceptabel som annan, men känslan av att den inte tas 
på lika stort allvar är på många håll större. Kommunen behöver aktivt verka för att stärka 
tryggheten på landsbygden.

Landsbygden har en central roll för miljö och klimatarbetet. Det är här det skapas kolsänkor 
och förutsättningar för biologisk mångfald.
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Vi vill
• Se över vattenskyddsområden och tolka strandskyddet på ett sätt som värnar miljön 

utan att lägga onödiga krokben för utveckling.
• Förenkla och förbättra förutsättningarna för att driva gårdsbutik.
• Att kommunen ska verka för en god dialog med markägare. Markägare ska få komma 

till tals tidigt i processer och ersättningar vid intrång ska hanteras smidigt och riktigt.
• Ta bort stelbenta regler som hindrar små, lokala välfärdsföretag på landsbygden.
• Möjliggöra för att så mycket närproducerad mat som möjligt kan serveras i offentliga 

kök.
• Att kvaliteten på vägarna förbättras. Vägarnas skick och bredd ska ses över och 

förbättras och dikeskantsröjningen ska förbättras. 
• Ta fram ett program för att bättre förebygga brottslighet på landsbygden.
• Säkra att tätortens trafiklösningar möter bilburna landsbygdsbors behov.
• Säkra en välfungerande skola och barnomsorg på landsbygden.
• Att vård och omsorg ska kunna lösas lokalt. Upphandlingar ska anpassas för att små 

och lokala företag ska ha en chans att kunna delta. 
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En hållbar kommun i en 
global värld
Moderaterna vill fokusera på effektiva, rimliga, tydliga och mätbara åtgärder för att 
utveckla Nyköping hållbart och för att Nyköping som kommun ska bidra till att stärka 
miljön och motverka klimatförändringen. Genom att ta klimatutmaningen på allvar och se 
människan som lösningen på klimatfrågan har vi en hoppfull syn på framtiden.

Kommunens hållbarhetsarbete bör ha en tydlig förankring i de 17 globala målen i Agenda 
2030, samt i det nationella och regionala miljömålsarbetet och syfta till att göra skillnad 
lokalt. Genom att röra oss från ett ensidigt miljö- och klimatfokus till ett hållbarhetsfokus som 
bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, håller vi oss borta från klimatångest 
och -förnekande och låter en helhetssyn utveckla Nyköping hållbart för framtiden.

Gör det lätt att göra rätt för miljön Låt näringslivet ta täten
Vi tror på viljan hos Nyköpingsborna att välja 
hållbart, vi tror även på frivillighet som politisk 
inriktning men att kommunen samtidigt kan 
skapa incitament och uppmana till miljövänliga 
alternativ. I Nyköping ska det vara lätt att 
göra miljövänliga val. Kommunen ska skapa 
förutsättningar för det och själv föregå med 
gott exempel. 

Exempelvis kan inte kraven på medborgarnas 
enskilda avlopp vara högre än den standard 
det kommunala avloppsverket når upp till. 
Enskilda avlopp som uppfyller kvalitetskraven 
ska inte tvångsanslutas till det kommunala 
systemet. Utbildning i hållbarhetsfrågor inom 
skolan är en viktig del för att sprida kunskap.

Näringslivet spelar en stor och viktig roll 
i att lösa klimatutmaningen. Det är därför 
också ur ett klimatperspektiv särskilt viktigt 
att Nyköping har ett gott företagsklimat som 
uppmuntrar till innovation och nya miljöef-
fektiva företag. 

Lika viktigt är att den kommunala organisa-
tionen föregår med gott exempel och väljer 
och skapar framtidsinriktade, miljövänliga och 
klimatsmarta alternativ för sina verksamheter. 
Byråkrati ska inte vara ett hinder för miljös-
marta lösningar, därför vill vi införa en Grön 
gräddfil för tillståndsprocesser som innebär 
att miljöförbättrande åtgärder prioriteras i 
processen. 
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Respektera det ansvarsfulla ägandet

Värna det närodlade

Det är viktigt att respektera och förstå värdet av ägarrätten och dess positiva effekt på miljön. 
Förenklat, ”det man äger vårdar man”. 

Dagens ansvarsfulla skogsbrukande spelar en stor roll för klimatomställningen och historien 
visar att det är just äganderätten som har kunnat leverera ett ansvarsfullt brukande och är viktig 
för att lösa samhällsproblem som klimatförändring. Den enskilda medborgarens och företagets 
brukande och initiativen bidrar till naturvård och hållbar utveckling och det har stor betydelse 
för en kommun som Nyköping där en stor del av kommunens yta består av landsbygd. 

Vi uppmuntrar frivilliga miljöfrämjande initiativ och verkar för att minimera byråkratiska hinder 
för dessa. 

Livsmedelsnäring är en viktig resurs i 
Nyköpings kommun och lokalt producerad 
mat ska få mer uppmärksamhet och ska 
stimuleras.  

Vi vill se kvalitativ och miljövänlig mat i de 
kommunala verksamheterna och därför bör 
närproducerad mat eftersträvas i största 
möjliga mån. Alla måltider som upphandlas 
och serveras i våra offentliga kök ska 
möta samma krav, som ställs på svenska 
livsmedelsproducenter.

Lokalt småskalig djurskötsel som generar hög 
biologiska mångfald i naturbetesmarkerna 
ska premieras och den typ av ”regenerative 
farming” som använder hållbara tekniker i 
matförsörjning ska vara en del av den gröna 
omställningen. 

Kommunen har ytterligare tillgång till viltkött, 
den mest miljövänliga kött som finns enligt 
WWF och det ska nyttjas.

Levande sjöar och hav
Kommunen ska stärka förutsättningarna för 
att bevara de värden som finns kopplade till 
strandnära havsområden och havsvikar. De 
syrefattiga bottnarna i framförallt de centrala 
åarna och Stadsfjärden bör analyseras och en 
åtgärdsplan för en levande stadsvattenmiljö 
bör tas fram. Vattenrening är också viktigt att 
åtgärda så snabbt som möjligt.

Utveckla hållbart
Utbyggnad av infrastruktur för att möta 
befolkningstillväxt och framtida behov 
i kommunen ska planeras också ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det gäller såväl 
transportnät och elförsörjning som VA-nät 
där kommunen har en stor underhållsskuld. 
I Nyköping behöver utbyggnad ske av nätet 
på vissa ställen där svartvatten läcker ut 
periodvis. Beredskap för att möta kommande 
väderomslag såsom översvämningar ska vara 
god och styrande när det gäller planering av 
bebyggelse.
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Energi är nyckeln

Hållbar trafik

Kommunens fastigheter ska så långt som 
möjligt värmas upp med miljövänlig teknik 
och lönsamma energisparåtgärder ska 
genomföras. Solenergi bör i större utsträck-
ning användas för såväl nybyggnation som 
för redan befintlig bebyggelse. Likaså bör 
kommunen eftersträva att trä används som 
byggmaterial i större omfattning än idag.

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

En minskad fossilanvändning är beroende av 
en ökad elanvändning. Därför bör kommu-
nen verka för goda möjligheter att bygga ut 
laddinfrastruktur för elbilar. 

Arbetet med att utveckla Nyköping som en 
cykelvänlig stad ska fortgå med fokus på att 
knyta ihop cykelstråken, särskilt de stråk som 
för till och från våra skolor. Kollektivtrafiken 
är en viktig medborgarservice såväl socialt 
som miljömässigt. 

Samtidigt som vi verkar för ett mer miljövänligt 
resande måste förståelse visas och möjligheter 
finnas för de medborgare som är beroende 
av bilen.  Landsbygdsbor som inte har alter-
nativ till bilen ska inte straffas med orimliga 
bränslekostnader eller försvårande logistik. 

Skogsbruk är en del av lösningen i 
luftkvalitetshöjning
Stora delar av Nyköpings kommun är skog. 
För att kommunens skogsbruksföretag och 
svensk skogsindustri ska kunna utvecklas 
i framtiden krävs övergripande långsiktiga 
och hållbara spelregler som främjar såväl 
produktions- som miljömål. 

Skogen ska också svara mot efterfrågan på 
människors behov av rekreation. Levande 
skogar med en myllrande biologisk mångfald 
är en förutsättning för människors välbe-
finnande och hälsa och levererar viktiga 
ekosystemtjänster, såsom rening av luft och 
vatten, och infångning av övergödande ämnen 
som exempelvis kväve. Mer träd ska planteras 
i stadsområden.

Det finns en tillräckligt stor andel skyddad 
mark i kommunen och därför ska inte fler 
naturreservat bildas. Den skogsmark som 
kommunen äger ska skötas så den ger god 
ekonomisk avkastning intill den behöver 
exploateras och om den inte behövs ska 
den säljas av.

Cirkulär ekonomi
Den cirkulära informella ekonomi bör ges 
incitament att utvecklas vidare. Kommunen 
ska kontinuerligt utveckla möjligheterna för 
Nyköpingsborna att återbruka.
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Vi vill
• Ta fram en Hållbarhetsvision.
• Ställ om kommunens fastighetsbestånd till en hållbar energiförsörjning.
• Värna den närodlade livsmedelsproduktionen.
• Inför en grön gräddfil i tillståndsprocesser för företag som jobbar med miljöförbättrande 

åtgärder.
• Utveckla infrastrukturen med fokus på miljövänligt resande.
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Genom ett rikt och varierat kultur- och 
föreningsliv skapar vi förutsättningar för 
aktiviteter för alla åldrar. Föreningar skapar 
genom sitt innehåll verksamheter som har 
förmåga att inkludera och integrera människor 
från alla håll, oavsett bostadsort, inkomst eller 
socialt arv. 

Kulturen är det kitt som för människor samman 
och skapar den gemenskap som har byggt 
det svenska samhället i decennier. Detta har 
skett med respekten för grundläggande värden 
som yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet.

Den privata kulturkonsumtionen är avgör- 
ande. Cirka 2/3 av kulturens totala finansiering 
kommer från privat kulturkonsumtion. 
Moderaternas främsta hållning är att 
möjliggöra för människor att få behålla mer 
kvar i plånboken efter skatt, vilket skapar 
utrymme för mer kulturkonsumtion. 

Att möjliggöra ett rikt kultur- idrotts- och 
evenemangsliv som fler kan ta del av, skapar 
förutsättningar för fler kulturutövare att kunna 
leva på sitt skapande, samtidigt som det 
möjliggör för föreningslivet att nå ut till fler.

Kultur & upplevelser i hela 
kommunen
Moderat kulturpolitik utgår från att skapa förutsättningar för kultur och konstnärligt 
skapande, samt ett rikt föreningsliv. Principen om armlängds avstånd är att politiken inte 
ska detaljstyra kulturens innehåll, utan vara där som en förlängd arm för att främja ett rikt 
och varierat kulturliv i hela kommunen. Kulturens inneboende kraft handlar både om dess 
egenvärde som förmågan att bidra till ett bättre och tryggare samhälle.

Bevara och utveckla kulturbyggnader
Kultur och friluftsliv ska vara ett naturligt inslag vid stadsplanering och av verksamhet runtom i våra 
stadsorter. Kommunen förfogar idag över ett antal fastigheter som används till kulturverksamhet 
i olika grad. Dock finns det exempel där det inte underhålls och utnyttjas på bästa sätt. Träffen 
byggdes på 50 talet och behovet av renovering och skötsel ökar och belastar kommunens 
ekonomi. Ett alternativ är att sälja Träffen till en privat entreprenör.  Den gamla anrika uteteatern 
bör bevaras och utgöra en del av Nyköpings teater.

Culturum inrymmer stadsbiblioteket, en konsertsal med omgivande foajéer, ett antal mindre 
salar med bland annat verksamhet för barn. Vi vill öppna upp för möjligheten för en entreprenör 
att starta café- och restaurangverksamhet med fullständiga rättigheter på Culturum. Nyköpings 
teater är en annan kulturbyggnad där vi vill skapa möjlighet för detta.
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Plan för kulturmiljöer

Bibliotek, läsande och kultur på 
landsbygden

Kultur för äldre

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.

Lokalerna från Nyköpings bryggerier är belägna centralt i Nyköping och hyrs ut till hantverkare, 
konstnärer och teatersällskap. Vi vill fortsätta utveckla Bryggeriområdet i linje med dess nuvarande 
karaktär. Borggården används idag i stort sett endast för Gästabudet under sommaren. Borggården 
bör utnyttjas mer och bättre, fler aktörer bjudas in och Borggården bör bli en del av Nyköpings 
Arenor. Vi ser också att Å promenaden kan utvecklas med insatser som stärker tryggheten.

Kommunens biblioteksverksamhet ska ha bra 
förutsättningar att nå ut i den allt mer digitala 
verkligheten. Bokbussens möjligheter behöver 
tas tillvara och komma fler till del. Särskild 
vikt bör läggas vid att nå ut till ställen där 
bibliotekens ordinarie verksamhet inte finns, 
särskilt i landsbygdsorterna. 

Särskild hänsyn ska tas till skol- och fri-
tidsverksamhet, och till kommunens verk-
samheter för äldre samt för människor med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Orterna 
på landsbygden saknar ofta bra och roliga 
lekplatser. 

Att prioritera goda förutsättningar till kultu-
rupplevelser och lek i hela kommunen ska 
vara en fortsatt viktig prioritet.

Kommunen behöver bättre ta tillvara möj-
ligheterna för ett rikare kulturliv riktat mot 
våra äldre. Att fler lever allt längre ställer 
högre krav på många områden, även också 
inom kulturområdet. Flera av kommunens 
invånare över 65 år är föremål för kommunens 
äldreomsorg. 

Kommunens verksamheter, särskilt våra 
äldreboenden behöver anpassas för att äldre i 
större utsträckning ska kunna ta del av kultur 
och möjligheter till konstnärligt skapande. 

Det kan handla om att styra bokbussens turer 
till att i större omfattning till kommunens äld-
reboenden, eller investering i digital utrustning 
som möjliggör exempelvis digitala vernissager, 
virtuella museibesök eller livesända konserter.
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Vi vill
• Förenkla för företagande också inom de kreativa näringarna.
• Göra Borggården till en del av Nyköpings Arenor och tillse att den nyttjas mer och av 

fler aktörer.
• Sälja Träffen till en privat entreprenör som utvecklar lokalen och dess verksamhet.
• Främja bibliotekens arbete med att erbjuda fler tjänster i syfte att ytterligare 

tillgängliggöra utlåningen av böcker.
• Utöka bokbussens verksamhet med särskilt fokus på landsbygden, men även till 

kommunens verksamheter för äldre samt för människor med funktionsnedsättningar.
• Inventera förutsättningarna för barns och ungas lek och fritidssysselsättning i 

landsbygdsorterna.
• Stärka kommunens arbete med kultur för äldre.
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Idrott, evenemang & 
föreningsliv
Få saker är så beroende av människors engagemang och goda vilja som föreningslivet. 
Många är de eldsjälar som genom sina insatser bygger folkhälsa och sammanhållning. För 
detta vill Moderaterna skapa de bästa förutsättningarna.

Nyköpingsmoderaternas idrottspolitik

Stärk föreningslivet Idrott för barn och unga

Moderaternas   idrottspolitisk   bygger   på   samma   tre grundstenar som den nationella 
idrottspolitiken: Folkhälsa – 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.

Föreningslivet utgör ryggraden för ett rikt 
fritids- och friluftsliv. Föreningarna är vår 
främsta remissinstans när det kommer till 
arbetet att skapa nya förutsättningar för 
både förenings- och spontanidrotten. All 
projektering av nya anläggningar ska ske nära 
i dialog med de föreningar som kan beröras.

Nyköping ska ha god koll på att stödet till 
föreningslivet hamnar rätt. Att säkerställa 
korrekta utbetalningar är inte minst relevant för 
att skötsamma föreningar eller studieförbund 
inte ska misstänkas för bedrägerier, eller 
för samröre med radikala miljöer. Därför vill 
Moderaterna att en översyn av kommunens 
utbetalningar till studieförbund och liknande 
organisationer genomförs regelbundet.

Moderaterna vill skapa goda förutsättningar 
för idrotten i Nyköping, med särskild fokus 
på barn och unga. Vi vill stärka såväl bredden 
som elitidrotten i Nyköping, i samverkan med 
idrottsrörelsen och andra idrottsorganisatörer. 
Kommunen ska ta sitt ansvar genom ett 
tydligt program kring folkhälsofrågor och ett 
välfungerande stöd till föreningslivet. Skol IF är 
ett exempel på en positiv kraft som uppmuntrar 
till rörelse och som vi gärna vill se etablerat på 
Nyköpings skolor.
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Evenemangsstaden Nyköping

Idrotten viktig för 
samhällsekonomin

Viktigt att stärka jämställdhet och 
jämlikhet

Trygg idrott

Ökad möjlighet till spontanidrott
Idrotten gör kommunen mer attraktiv för besö-
kare och skapar positiva effekter för handeln 
och besöksnäringen.  Många arbetstillfällen 
skapas inom idrottens organisationer, och här 
finns en stor möjlighet att få ut nyanlända och 
långtidssjukskrivna i enkla jobb.

Moderaterna ska verka för att evenemangsliv 
som lockar allt från cuper och läger till stora 
publika musikevenemang där artister väljer 
att förlägga sina turnéer i staden. Det handlar 
om att arbeta för fungerande lösningar kring 
bland annat gällande parkering och boende-
möjligheter. 

Moderaterna ser även ett behov av att utveckla 
kringutrymmena inne på Rosvalla för att höja 
gästvänligheten och stärka tryggheten för de 
som rör sig inne i arenautrymmena.

Fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för 
en god hälsa för medborgare och är därför 
i ett långsiktigt perspektiv viktigt också för 
samhällsekonomin. 

Moderaterna 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.

Moderaterna vill att jämställdhet ska vara 
en viktig parameter vid såväl utbetalning 
av föreningsstöd som vid satsningar på 
idrottsanläggningar. Jämställdhet ska även 
vara en bärande parameter i fördelningen 
av tränings- och tävlingstider i kommunens 
idrottsanläggningar.

Idrotten i Nyköping ska vara trygg. Vuxna 
inom idrotten måste därför, tillsammans med 
kommunen, ta ett större ansvar för att säkra att 
barn är trygga i sin idrott. Idrottsrörelsen har 
efter påtryckningar gjort insatser för att stärka 
tryggheten för barn och unga. Föreningar 
kan nu kräva registerutdrag för de som ska 
arbeta med eller på annat sätt kommer att 
vara i nära kontakt med barn. Säkerheten på 
kommunens anläggningar ska stärkas med 
trygghetskameror.

Det är viktigt med goda möjligheter till eget 
idrottande runt om i kommunen. Fler utegym 
och upplysta motionsspår är något som vi 
vill utveckla för att fler Nyköpingsbor ska ha 
möjlighet att träna kontinuerligt och tryggt i 
närhet till sitt hem.
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Vi vill
• Genomföra en övergripande översyn av riktlinjerna för fördelning av bidrag till 

föreningar och studieförbund.
• Utveckla Rosvallaområdet för att stärka kommunens förutsättningar som en 

evenemangsstad.
• Göra en översyn av omklädningsrum vid idrottshallar i kommunen så att en säker och 

trygg miljö skapas (ex genom att duschdraperier sätts upp).
• Att mer idrott införs i skolan.
• Stärka skolidrotten och verka för att skolidrottsföreningar startas på kommunens 

skolor.
• Koppla fritidsgårdar till idrottsföreningar och gör idrott till ett större inslag på 

fritidsgårdar och fritidshem.
• Ge utrymme för fysisk aktivitet vid nybyggnation av områden i kommunen.
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