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Vi vill få fart på 
Nyköping. 
 

I Vänsterpartiet är vi tydliga 
med vad vi vill. Du vet vad du får 
när du lägger din röst på oss. 
Vänsterpartiet går att lita på. Vi 
har tidigare fått fart på 
Nyköping. 

Vänsterpartiet är partiet vars politik vilar 

på socialistisk, feministisk och ekologisk 

grund. Vi står för rättvisa, jämlikhet och 

jämställdhet – allas lika värde går som en 

röd tråd genom vår politik.  

Vi vägrar ställa utsatta grupper mot 

varandra och oavsett kön, hudfärg, etnicitet, 

sexualitet, funktion eller religion arbetar vi 

för allas vårt bästa, och det gör vi 

tillsammans, för den sociala 

sammanhållningens skull. Tydliga och 

strukturellt viktiga frågor som allas rätt till 

heltid, barn och ungdomars rätt till en 

meningsfull fritid, byggande av bra och 

billiga hyresrätter, utvecklingsprojekt på 

landsbygden och sex timmars arbetsdag är 

frågor som vi driver. 

Vårt mål är en starkare välfärd som vi 

menar ska vara av god kvalitet och komma 

alla till del. Vi vill att hela vår kommun ska 

växa. Med en konkret politik för jämlikhet 

ser vi till att ekonomin är till för de många, 

för folk i allmänhet. I praktiken innebär det 

att vi utjämnar ekonomiska skillnader, att vi 

inför fritidshem för alla barn, att vi har en 

jämlik, sammanhållen skola och förskola, 

som ger alla barn chansen att lyckas. 

Vänsterpartiet är emot friskolor som drivs 

med vinstintresse. Vi vill att fler kommer i 

arbete eller får utbildning, där trygga jobb 

ska vara i fokus. Vi värnar om allmännyttan 

i bostadsbeståndet och motsätter oss 

privatiseringar av den. 

Vi är övertygade om att det är bra att vår 

kommun växer och vi kommer alltid lägga 

vikt vid att växandet är ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt hållbart. 

När du lägger din röst på oss, vet du att 

det kommer att hända saker. Politik är att 

göra och vi gör. Det kan du lita på.  

 

Vi vill få fart på Nyköping – 
igen. 
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Miljö- och samhällsbyggnad 
 
Nyköping växer och alla människor 
behöver en bostad. Vänsterpartiet vill 
arbeta för hållbarhet i växandet, i alla 
kommunens områden. Förtätning är 
nödvändigt, men inte på bekostnad av 
naturliga mötesplatser, parker, torg, och 
grönytor. All planering ska utgå från att 
områden som skapas har blandad 
bebyggelse där människor med olika 
ekonomiska, sociala och etniska 
bakgrunder kan leva tillsammans. 
 
Nyköping ska vara en hållbar kommun, 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 
Vänsterpartiet sätter människan i 
centrum och kommunen ska verka för att 
du och dina nära sätts i centrum och ges 
livskvalitet. 

Vi har sett att marknaden inte klarar av att 
ta hand om klimatomställningen, det 
måste politiken göra. Omställningen kan 
inte vänta och det behövs krafttag för att 
nå klimatmålen.  

Vänsterpartiet verkar för: 

• Att ta ett stort ansvar och vara 
motorn i den gröna omställningen.  
 

• Att upphandlingskrav ställs på 
energioptimering vid byggnation av 
fastigheter och kommunala lokaler.  
På klimatvänliga material, där vi 
främjar användandet av trä istället för 
betong och att solceller installeras på 
taken. Vid upplåtelse av mark till 
privata byggbolag ska samma 
miljömässiga villkor ställas. 
 

• Variation i den arkitektoniska 
utformningen, med större variation 
av byggnader och kvarter. 

 

 
• En flexibel parkeringsnorm så att 

kommunen kan ge fastighetsägare 
rätt att bygga färre parkeringsytor för 
effektivare markanvändning och för 
att främja kollektivtrafik. 
 

• Att sälja kommunal mark med dubbel 
markanvisning, vilket innebär att 
byggföretag får bygga centralt om de 
förbinder sig att även bygga på 
landsbygden. 

 
• Att samtliga transporter inom 

kommunen ska vara klimatsmarta.  
Genom att bygga ut gång- och 
cykelvägar, cykelparkeringar med 
pumpstationer, fossilfri kollektivtrafik 
och genom att stödja utbyggnaden 
av laddstolpar för elbilar även på 
landsbygden, visar vi att vi tar 
hållbarhetsmålen på allvar. 
 

• Att avgiften för kollektivtrafik stegvis 
reduceras till att på sikt bli helt 
avgiftsfri. Exempelvis kan ungdomar 
och pensionärer resa till halv avgift 
vid lågtrafik, till att börja med. 
 

• Biologisk mångfald. Träd och 
grönytor är stadens lungor. De bidrar 
till vårt välbefinnande, renar luften, 
dämpar buller och tar hand om 
dagvatten. Vi ska stärka skogen och 
plantera träd. Den kommunalt ägda 
skogsmarken bör brukas som 
kolsänkor och bedrivas hyggesfritt.  
Genom att låta de grönytor som inte 
används växa fritt medverkar vi till 
ökad biologisk mångfald. 
 

• Att Nyköpingsborna ska kunna 
plocka frukt och bär fritt på 
kommunens mark. Med en karta där 
kommunens ätliga bestånd är utsatt 
ska invånarna gratis kunna plocka 
frukt och bär. 
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• Att sätta press på det kommunala 
vattenverket genom att arbeta för att 
genomgripande åtgärder görs för att 
återskapa de inbjudande miljöerna 
längs Nyköpingsån. Vi vill återskapa 
den blå korridoren genom staden, där 
vattnet åter ska kunna strömma fritt 
och vandringshindren tas bort. Fisken 
ges då möjlighet till lek och förökning. 
 

• Att kommunen upprättar en 
våtmarksplan och kartlägger vilka 
områden som kan användas för nya 
våtmarker och lokaliserar vilka 
områden som kan återvätas. 
Våtmark är viktigt då den binder 
stora mängder koldioxid. 
 

• Att vid kommunala upphandlingar av 
mat som serveras inom kommunens 
verksamheter ställa höga krav på att 
minska matens miljö- och 
klimatpåverkan. Den biologiska 
mångfalden gynnas genom att öka 
andelen ekologiska varor. 
 

• Att när kött serveras på kommunala 
inrättningar bör det vara svenskt 
närproducerat naturbeteskött. För att 
minska utsläppen av växthusgaser 
från köttproduktion bör det alltid 
finnas ett vegetariskt alternativ och 
det bör serveras enbart vegetarisk 
mat minst en gång i veckan. 
 

• Att vara en förebild inom den 
cirkulära ekonomin och erbjuda gör-
det-själv-verkstäder.  Även 
återbruksgalleria, som Re-tuna i 
Eskilstuna, behöver byggas upp. Där 
kan lokala kulturföreningar vara en 
utmärkt arena. 
 

• Att det ska finnas 
tillgänglighetsanpassade allmänna 
toaletter i centrumområdet att tillgå 
även utanför kontorstider. 
 

• Att kommunala verksamheter fasar 
ut engångsmaterial såsom skoskydd, 
plastmuggar och liknande ersätts 
med miljövänliga material så långt 
som det är möjligt. 
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Barn och ungdomar  
 
Att skapa sammanhållning mellan 
människor och verka för ett samhälle 
format av medmänsklighet och rättvisa är 
viktigt för Vänsterpartiet. Vi människor 
behöver varandras olikheter för att kunna 
växa, utvecklas och må bra. 
 
Vi vill bygga starkare individer och ett 
starkare Nyköping. Skolan är inte bara den 
främsta plattformen för 
kunskapsinlärning i ett barns uppväxt, den 
är också en viktig faktor för barnets 
mående, självbild och världsbild. Friskolor i 
sin tur bidrar till en monokultur dit 
integrationen inte når. 
 
Skolan är en viktig skyddsfaktor när det 
gäller att förebygga risken att drabbas av 
psykisk ohälsa och olika former av sociala 
problem. Därför är det av stor vikt att 
skolan är en trygg plats att gå till. 

Vänsterpartiet verkar för: 

• Att satsa på mer utbildad personal i 
skolan, inte bara fler lärare utan även 
andra viktiga professioner inom 
skolan såsom elevassistenter, 
vaktmästare, specialpedagoger, 
speciallärare och kuratorer. Vi vill att 
det ska finnas tillräckliga resurser för 
att elever ska få det stöd de behöver 
i skolan för att utvecklas och må bra. 
Vi ser att detta stöd behöver kunna 
sättas in så tidigt som möjligt, gärna 
redan i förskolan och under de första 
åren i grundskolan. 
 

• Att olika pedagogiker grundade i 
forskning, i kommunal regi eller 
kooperativt drivna av föreningar, ska 
finnas för att ge eleverna så bra 
utbildning som möjligt. Vi betonar 
vikten av att skolan inte är till för att 
ge vinst till de som äger skolorna.

 
• Att alla barn ska erbjudas 30 timmars 

förskola. Alla barn ska ges bästa 
möjlighet till undervisning och kunna 
ta del av pedagogiken. 
 

• Att utöka antalet fritidsgårdar som 
drivs i kommunal regi med utbildad 
personal. Att utöka resurserna till den 
ambulerande fritidsgården. 
 

• Att alla kuratorer HBTQI-certifieras 
och utbildas i genusfrågor. 
 

• Att underlätta för lärare att 
vidareutbilda sig och för övrig 
personal att skaffa sig pedagogisk 
utbildning. 
 

• Att all personal i skolan utbildas i 
neuropsykiatriska 
funktionsvariationer och hur man 
bäst bemöter barn med dessa 
funktionsvariationer. 
 

• Fler grupprum i skolorna med 
möjlighet till lugnare miljö. 

 
• Att se över kompetensförsörjningen 

för fler vuxna i skolan och därigenom 
låta lärare utveckla undervisningen. 
 

• Att ungdomar erbjuds praktikplats 
inom kommunens verksamheter. 
 

• En skola där ett lustfyllt, nyfiket och 
utmanande arbetssätt intresserar 
elever i alla ämnen. där de ges 
möjligheter att utveckla sin kunskap, 
utvecklas socialt och att lyckas i 
skolan. 
 

• Att elever som slutar grundskolan 
ska ha behörighet och vilja att läsa 
vidare.  
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Arbetsmarknad 
 
Rätten till utbildning och arbete är central 
för ett demokratiskt samhälle. 
Förutsättningen för detta är upplysta och 
medvetna medborgare.  
 
Varje individ ska ges möjlighet att leva ett 
bra liv, oavsett bakgrund, både på arbetet 
och privat. 
 
Ledarskapet i kommunen ska bygga på 
delaktighet och anställda ska ha goda 
möjligheter till fortbildning. 

Vänsterpartiet verkar för: 
 

• Att tillsammans med 
arbetsförmedlingen skapa lokala 
snabbspår för att få in högutbildade 
nyanlända in på arbetsmarknaden. 
 

• Att även de utan längre utbildning 
ska ges andra spår där svensk- och 
samhällskunskapsundervisning 
bygger på deras olika önskemål om 
exempelvis arbete inom bristyrken 
och att det senare också ska vara 
enkelt att komplettera på Komvux.  
 

• Att göra samtliga yrkesprogram 
högskoleförberedande. 
 

• Att bygga ut feriepraktik till att gälla 
så många som möjligt. Ett 
meningsfullt sommarjobb är bra för 
integrationen. 
 

• Att skapa många högskoleprogram 
på Campus Nyköping. 
 

• Att utöka och göra 
vuxenutbildningen lättillgänglig och 
flexibel. 
 

• Att satsa på validering av befintlig 
utbildning och utveckla SFI-
undervisning i kommunal regi.

 
• Att tillgodose behovet av särskilt 

stöd till elever med svårigheter inom 
vuxenutbildningen. 
 

• Att kommunen ska erbjuda 
praktikplatser inom alla kommunala 
verksamheter. Praktikplatser är en 
viktig del i kommunens 
kompetensförsörjning. 
 

• Att all personal inom kommunal 
verksamhet ska ha rätt till heltid med 
deltid som möjlighet. Normen ska 
vara heltid vid utlysandet av nya 
tjänster. 
 

• Att skapa fler gröna jobb i kommunal 
regi. 
 

• Att stötta småföretag som bidrar till 
utvecklingen av kultur, landsbygd och 
grön näring.  
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Socialt ansvar 
 
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 
behöver samhällets stöd. 
 
Grunden för ett välfärdssamhälle är rätten 
till arbete, bostad och ett socialt 
skyddsnät. 

Vänsterpartiet verkar för: 
 

• Att antalet externa vårddygn på HVB 
ska minska, allt för att använda 
skattebetalarnas pengar på bästa 
möjliga sätt och för att själva ha insyn 
och kontroll över verksamheten. 
 

• Att anställa fler ungdomsstödjare 
med fokus på 
uppsökandeverksamhet. 
 

• Att utöka insatser för missbruksvård 
på hemmaplan, utreda och 
implementera stödboende i 
ensamhushåll för vuxna med 
missbruk och beroende. Utveckla 
vården för missbruk, ta hand om hela 
vårdkedjan från primärbehandling 
och fördjupad behandling till 
utslussning. 
 

• Att förebygga och motverka 
hemlöshet. 
 

• Att erbjuda samtalsstöd för alla som 
har ett beslut om insatser eller 
placering inom socialtjänsten. 
 

• Att fortsätta samarbete mellan 
nämnder och verksamheter för att 
människors behov alltid ska vara i 
fokus.

 
• Att utveckla OFTA, Omvandling från 

ekonomiskt bistånd till arbete, till att 
omfatta alla kommunens 
verksamheter. 
 

• Att utveckla stöd till socialt 
verksamma föreningar.  
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Vård och omsorg 
 
När du levt ett långt liv ska du i 
äldreomsorgen finna både gemenskap och 
god omvårdnad.  
 
All omsorg ska präglas av respekt och 
integritet, och ge möjlighet att leva som 
självständig individ hela livet. 

Vänsterpartiet verkar för: 
 

• Att anställa fler inom äldreomsorgen 
och att de anställda ges möjlighet att 
utvecklas inom sitt yrke. 
 

• Att genomföra sex timmars 
arbetsdag inom den kommunala 
omsorgsverksamheten.  
 

• Generationsboende inom hela 
kommunen. 
 

• Att personal på äldreboenden och i 
hemtjänsten ges möjlighet att sörja 
för att de äldres sociala och 
psykosociala behov tillfredsställs, 
likväl som de rent fysiska. Utöka 
dagverksamheten för äldre. 
 

• Att personal inom hemtjänst och 
äldreomsorg får utbildning i genus- 
och HBTQI-frågor. 
 

• Att uppmuntra och premiera 
flerspråkighet hos personal inom 
kommunens omsorgsverksamhet. 
 

• Att stödja kooperativa lösningar inom 
hemtjänst och äldreomsorg. 
 

• Att kommunen samverkar med 
ideella krafter för att öka 
möjligheterna till social samvaro 
inom äldreomsorgen.
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Kultur och fritid  
 
I Vänsterpartiets Nyköping är kultur, 
idrott och fritid mycket viktiga. Alla ska ha 
möjlighet att leva ett gott liv med en 
berikande fritid.  
 
För barn och ungdomar vet vi att en aktiv 
fritid förbättrar skolresultaten och 
motverkar kriminalitet. Hälsan stärks och 
livskvaliteten ökar. För Vänsterpartiet 
innebär det också kommunalt drivna 
fritidsgårdar med kunnig och utbildad 
fritidspersonal, och att de är öppna på lov 
och på helger.  
 
Vi ser att det är viktigt att vårda och 
bevara det kulturarv som utgör Nyköpings 
samlade historia. Vi vill medverka till att 
kulturarvet, både det fysiska och det 
abstrakta, görs känt och tillgängligt för 
våra invånare och besökare och på olika 
sätt verka för att kulturarvet levandegörs 
och finns som en synlig och viktig del av 
dagens samhälle. 

Vänsterpartiet verkar för: 
 

• Att Kulturskolan byggs ut och görs 
avgiftsfri. Alla barn som vill ska ges 
möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamheter. 
 

• Kultur, idrott och fritid i Nyköping ska 
vara välkomnande, fria från 
diskriminering och tillgängliga för alla, 
inte bara för några få. Det inbegriper 
också att tillgänglighetsanpassa alla 
badplatser i kommunen. 
 

• Ett brett utbud av 
kulturverksamheter, där 
verksamheterna utgår från 
ungdomars egna önskemål och finns 
i hela kommunen. 
 

• Att ta krafttag för att motverka 
homofobiska och rasistiska 
tendenser och arbeta aktivt med 
HBTQI-frågor.

 
• Att skapa en öppen kulturscen i 

Gripsholmsparken och erbjuda 
kulturpeng för aktiva ungdomar utan 
föreningstillhörighet. 
 

• Att kommunens kulturella 
verksamheter i möjligaste mån görs 
avgiftsfria, även badhus och gym. 
Med stegvis minskning av avgiften 
kan vissa grupper först ges fri entré – 
exempelvis studenter, pensionärer, 
invånare med olika ekonomiska stöd. 
 

• Att bygga om och renovera Culturum 
samt inrätta ett kommunalt drivet 
café. 
 

• Att starta sommarkollo med 
gratisbuss för barn och ungdomar på 
kommunägda Horsvik. 
 

• Att fler ungdomar erbjuds kulturella 
sommarjobb. 
 

• Att skapa icke-kommersiella 
mötesplatser både inom- och 
utomhus. 
 

• Att prioritera föreningars och 
gruppers möjligheter att affischera 
för kulturevenemang i det offentliga 
rummet framför utrymme för reklam. 


