
 

 

Gruppledare/Kommunalråd Nicklas Franzén samt ordförande Helena Dahlström 

Vi i Vänsterpartiet är tydliga med vad vi vill. Vår politik vilar på en 

socialistisk, feministisk och ekologisk grund. Rättvisa, jämlikhet och 

jämställdhet är alltid ledstjärnor som formar vår politik. Vi är tydliga med 

att vi värnar om dem som inte alltid har det så lätt. Vi prioriterar våra 

satsningar utifrån dem som har störst behov av vår gemensamma 

välfärd. Vänsterpartiet har under åtta år i majoritet visat att vi kan ta 

ansvar för både välfärdssatsningar och en ekonomi i balans. 

Vi står upp för en politik som bygger på att alla människor skall ha rätt till 

arbete och bostad. Vi står upp för en jämlik skola för alla oavsett 

bakgrund – en skola som motverkar segregation och vinstintresse.  

Vänsterpartiet står självklart upp för en bra välfärd men värnar speciellt 

om kvinnorna inom de mest utsatta områdena. Vi driver på arbetet med 

sex timmars arbetsdag för att klara kompetensförsörjning och minskning 

av sjuktal, men vi gör det främst utifrån ett jämställdhetsperspektiv då det 

främst är kvinnorna som jobbar deltid och tar ett större ansvar för 

hemarbetet och det är på de kvinnodominerande arbetsplatserna som 

sjuktalen ökar mest. Det måste man våga göra någonting åt – Och det 

gör vi. 



 

 

Vi vill att hela vår kommun skall leva. Därför kommer vi att fortsätta att 

lyssna på våra medborgare i våra mindre orter och på landsbygden. Vi 

kommer att gå vidare i vårt gemensamma utvecklingsarbete för att bygga 

bostäder och utveckla service i hela vår kommun. 

Vänsterpartiet är ett offensivt parti som tror på vårt Nyköping. Vi är 

övertygade om att det är bra att vår stad växer. Nyköping kommer att 

växa ännu mer i framtiden och vi är det parti som kommer att fortsätta att 

anta utmaningen att bygga vår stad ännu mer hållbar. Vi är också tydliga 

med att vi vill bygga vår stad utifrån perspektiv från de som skall sätta bo 

i morgon ser. Vi lyssnar på den yngre generationen. 

Vänsterpartiet går till val på ett nytt förtroende för den Rödgröna 

majoriteten. Vi har visat att vi bäst kan ta tillvara på de möjligheter som 

vår stad ger. Väljare vet vad man får om man röstar på Vänsterpartiet – 

Vi har visat att vi kan, vi vill och vi vågar - Oss kan man lita på! 

 

Bygga & Bo 

Alla människor behöver en bostad. Kommunens planering ska utgå från 

att skapa områden där människor med olika ekonomiska, sociala och 

etniska bakgrunder kan bo tillsammans.  

Det saknas fortfarande mindre hyreslägenheter och kommunen ska 

aktivt verka för att ytterligare bostäder byggs. Plånbokens storlek ska 

inte vara avgörande för valet av bostad. 

Stadens karaktär ändras över tid av naturliga skäl. Men med i en 

grundläggande planering ska vara ett fokus på naturliga allmänna 

mötesplatser i form av parker, torg och grönytor. Förtätning är nödvändig 

och bra men får inte äventyra de målen. Ett sätt att klara förtätning och 



 

 

samtidigt behålla de gröna oaserna är att bygga på höjden. Men oavsett 

husets storlek eller höjd är den arkitektoniska utformningen viktig för 

upplevelsen av staden. Därför vill Vänsterpartiet arbeta för mer 

spännande utformning av kvarter och enskilda hus. 

Vänsterpartiet vill 

• Att Nyköping ska vara en ekologiskt hållbar, mänsklig och attraktiv stad 

• Att ett kommunalt p-hus ska byggas 

• Att kommunalt ägda fastigheter, så långt som möjligt bör ha solpaneler 

• Införa P-tavlor vid infarter med visning av lediga p-platser 

• Verka för variation i arkitekturen vid nybyggnation 

• Stänga av Östra Storgatan för biltrafik 

• Sälja kommunal mark med dubbel markanvisning (du får bygga centralt 
om du lovar att också bygga i småorter) 

• Verka för att nya bostadsområden planeras så att de innehåller 
blandade upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och småhus  

• Verka för att all ny- och ombyggnad ska ske med stor hänsyn till miljön. 
Strandskydd och grönområden ska värnas  

• Satsa på små och billiga bostäder till våra ungdomar och studenter 

• Verka för en allt mer cykelvänlig stad där gång- och cykelbanenätet är 
säkert och väl underhållet 

• Att kommunen använder detaljplaner och markanvisningar för att ställa 
krav på minimal miljöpåverkan både under byggtiden och under 
byggnadernas livstid. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gymnasium & Vuxenutbildning 

Vänsterpartiet går till val på ”Ett Sverige för alla” och där är rätten till 

utbildning och arbete mycket centralt. Skolan ska vara likvärdig och 

dessutom ge varje individ förutsättningar för att leva ett bra liv - både på 

arbetet och privat - oavsett bakgrund.  

Förutsättningen för ett demokratiskt samhälle är upplysta och medvetna 

medborgare. Förutom undervisning av hög kvalitet krävs då också att 

skolor har elever från många olika delar av samhället.  

De yrkesinriktade programmen på gymnasiet ska inte ha en lägre 

ambition beträffande undervisning i svenska språket eller kärnämnen. 

Gymnasievalet ska inte stänga elever ute eller begränsa dem för studier 

och arbetsliv senare i livet genom att frånta dem möjlighet till högre 

studier. 

Vänsterpartiet vill 

• Bygga ut feriepraktiken (ge så många som möjligt ett meningsfullt 
sommarjobb, bra för bl.a. integration) 

• Skapa lokala snabbspår på Campus ihop med Arbetsförmedlingen för 
att få högutbildade nyanlända in på arbetsmarknaden 

• Verka för fler högskoleprogram på Campus 

• Utöka och göra vuxenutbildningen lättillgänglig och flexibel samt 
satsning på validering och förbättrad SFI undervisning i kommunal regi 

• Göra alla yrkesprogram högskoleförberedande 

• Utveckla verksamheten på Kommunservice Brandkärr 

• Tillgodose behovet av särskilt stöd till elever med svårigheter  



 

 

 

Skola 

Vänsterpartiet står bakom den kommunala förskolan, fritidshem och 

skolan i Nyköping! Vi behöver fortsätta att satsa på, stärka och utveckla 

Nyköpingsmodellen. Det är rätt väg att gå för alla barns och elevers rätt 

till utbildning med kvalitet.  

När elever från hela Nyköping, landsbygd som stad, nyanlända som 

infödda, barn vars föräldrar har låg eller hög utbildning möts så bygger vi 

tillsammans ett starkare Nyköping. När barn med olika intressen möts 

utmanas de och deras nyfikenhet och lust att lära utvecklas. De får inte 

bara bredare kunskap utan växer som människor. Vinstintresset 

försvårar denna mix. Vänsterpartiet är inte emot olika pedagogiker 

grundade i forskning eller kooperativa alternativ men pengar som 

boende i Nyköping satsar på skolan ska användas i skolan. 

Vänsterpartiet satsar på Nyköpings barn och personal inte på vinstuttag 

för privata aktörer. 

I Nyköping skolor ska alla elever känner sig trygga, sedda och ges 

möjlighet att utvecklas fullt ut. Vänsterpartiet vill satsa extra på eleverna 

som har störst behov och samtidigt ge alla elever utmaningar och stöd 

att lära mer. Vi vill även se över hur vi bäst möter våra elever inom 

särskolan och garanterar deras rätt till utbildning.  

Vi vill satsa på fler vuxna i skolan t.ex i form av elevassistenter, 

socionomer eller vaktmästare. Det avlastar lärarna och ger dem tid att 

fokusera på att vara lärare. På sikt minskar det ohälsan både hos 

personal och elever och ger bättre kunskapsresultat.  



 

 

Skillnaden mellan flickor och pojkars resultat är alldeles för stora. Vi 

måste arbeta extra för att stärka pojkarnas resultat utan att det drabbar 

flickornas.  

Vi vill på sikt öka tiden i förskolan för barn till föräldrar som är hemma på 

grund av t ex arbetslöshet. 

I Nyköpings kommunala förskolor, skolor och fritidshem är alla barn 

välkomna och önskade.  

Vänsterpartiet vill 

• Stärka Nyköpingsmodellen 

• Satsa så att de barn med störst behov får de resurser som behövs 

• Ge alla möjligheter att utveckla sin kunskap, utvecklas socialt och att 
lyckas i skolan 

• Stärka personalen via internutbildningar 

• Underlätta för personal att skaffa pedagogisk utbildning  

• Lägga resurser på fler vuxna i skolan och därigenom ger lärare 
möjlighet och tid att vara lärare 

• Minska ohälsan hos vår personal 

• Att alla barn ska ha rätt till 30-timmars förskola 

• Verka för en skola där ett lustfyllt, nyfiket och utmanande arbetssätt 
intresserar elever i alla ämnen.  

• Att elever som slutar årskurs 9 ska ha behörighet och vilja att läsa 
vidare 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kultur och Fritid 

I Vänsterpartiets Nyköping är kultur, idrott och fritid mycket viktiga och 

förebyggande inslag. Alla ska ha möjlighet att leva ett gott liv med en 

berikande fritid. För barn och ungdomar är det tydligt att en aktiv fritid 

förbättrar skolresultaten och motverkar kriminalitet och för äldre stärker 

det hälsan och ökar livskvaliteten. 

 Ett rikt kultur- och fritidsliv är avgörande för en stad i Nyköpings storlek. 

Inte bara för att vara en attraktiv stad som lockar människor att flytta hit 

och bo här, utan främst för att det är satsningar på ett rikare och mer 

stimulerande och friskare liv. Ska vi på allvar stå för en kultur och fritid 

för alla så måste den också vara tillgänglig för alla. För oss i 

Vänsterpartiet innebär det också kommunalt drivna fritidsgårdar och att 

de är öppna på loven och på helger.  

Den offentliga konsten ska öka och synliggöras mer. Gör den lagliga 

graffittiväggen attraktiv och tillgänglig. Vi tycker det är dags att ta steget 

och införa en kulturskola utan deltagaravgifter och som når nya grupper.  

Vi vill tillsammans med idrottsrörelsen ta krafttag för att motverka den 

homofobi som kan finnas inom rörelsen och arbeta aktivt med HBTQ-

frågor.  

Kultur, idrott och fritid i Nyköping ska vara välkomnande, fri från 

diskriminering och tillgänglig för alla inte bara för några få. 

Vänsterpartiet vill 

• Starta sommarkollo för barn och ungdomar på Horsvik 

• Skapa en öppen kulturscen i Gripsholmsparken  



 

 

• Satsa på Kulturpeng för aktiva ungdomar utan föreningstillhörighet 

• Verka för kommunalt drivna ungdomsgårdar med kunnig och utbildad 
personal 

• Verka för att kulturskolan är utan avgifter 

• Bygga om och renovera Culturum och inrätta ett kommunalt drivet café 

• Funktions och tillgänglighetsanpassa alla kommunens naturbadplatser 

• Behålla den legala graffitiväggen  
 

 

Socialnämnden 

Vänsterpartiet ser det som en självklarhet att visa solidaritet med utsatta 

människor. I ett solidariskt samhälle stöttar vi människor som på ett eller 

annat sätt far illa och behöver samhällets stöd. Grunden för ett 

välfärdssamhälle är att människor har rätt till arbete, bostad och ett 

socialt skyddsnät. 

Vänsterpartiet vill 

• Ha ett större samarbete mellan nämnder och verksamhet, så att man 
alltid sätter människors behov i första rum. 

• Utveckla OFTA (Omvandling från ekonomiskt bistånd till arbete) så att 
det omfattar hela kommunens verksamheter 

• Skapa stöd till socialt verksamma föreningar 

• Utöka insatser för missbruksvård på hemmaplan 

 



 

 

 

Vård och omsorg 

Som äldre har man självklar rätt till ett värdigt liv och en god omvårdnad 

när det behövs. Äldreomsorgen ska präglas av respekt, integritet och ge 

möjlighet att leva som självständig individ hela livet. Det är viktigt att det 

är behoven som får styra och inte plånboken, dvs att våra gemensamma 

resurser fördelas på ett rättvist sätt. Hemtjänsten ska också vara 

likvärdig oavsett var i kommunen man råkar bo. 

Vänsterpartiet kommer att verka för att på ett tidigt stadium se behovet 

av nya äldreboenden. Att planera in nya boenden tillsammans med 

andra verksamheter, såsom t ex förskolor ger ett levande samhälle och 

integrerar olika åldersgrupper. Vänsterpartiet vill verka för 

generationsboende i hela kommunen. 

Vänsterpartiet kommer alltid att stödja kooperativa lösningar för 

hemtjänst och äldreboende. 

En central roll för en värdig ålderdom är en väl fungerande hemtjänst och 

det är av stor vikt att hemtjänsten har möjlighet att sörja även för de 

äldres sociala och psykologiska behov likväl som de rent fysiska. Detta 

speciellt som vi vet att ensamhet och isolering är ett stort problem för 

många äldre. Vi vill därför utöka möjligheterna till dagverksamhet för de 

äldre som bor hemma. 

Vänsterpartiet vill 

• Genomföra sex timmars arbetsdag allmänt inom den kommunala 
omsorgsverksamheten 

• Satsa på generationsboende på landsbygden 

• Stödja kooperativa lösningar för hemtjänst och äldreboende 



 

 

• Premiera flerspråkighet hos anställda inom omsorgen 

• Arbeta för utbildning i genusfrågor och HBTQ inom hemtjänst och 
äldreboende 

• Utöka dagverksamheten för äldre 

 

Kontakt 

nykoping@vansterpartiet.se 

nykoping.vansterpartiet.se 

www.facebook.com/vansterpartietnykoping 
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