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Ett Nyköping för alla! 

Nyköping skall vara en kommun där alla våra invånare skall känna sig trygga och hörda. När 

vi i Liberalerna har lagt vår budget för Nyköpings kommun har vi gjort det på våra 

socialliberala värderingar och den kurs vi ser skulle gynna Nyköping. 

Vissa förslag i vår budget återkommer på fler ställen. Det beror på att människor inte lever 

efter nämnder utan efter situation. Vi ser hur viktigt det är att slå bort stuprörstänket och 

lägger tänket om att ”det är någon annans uppdrag” i den papperskorg, där det hör hemma. 

Liberalerna jobbar för människans situation inte efter vart hon bör kategoriseras. 

 

Vår bestämda uppfattning är att vi får hela vuxna genom att skapa hela barn. Tidiga insatser i 

våra skolor är fokus för oss, att stötta upp barn tidigt så att de ska bli just hela barn! Det är 

aldrig för tidigt att sätta in tidiga insatser. 

 

Att vara förtroendevald handlar om att förvalta väljarnas mandat till att göra något bra som 

går i linje med deras värderingar. Vi ser att det behövs tydlig politisk viljeinriktning som 

tydliggör åt vilket håll vi anser att Nyköping skall. Vi ger Nyköping Politiska ambitioner så 

väljarna vet var vi står. Ansvar är något man får och bör vörda!   

 

Vår budget har ett starkt fokus på upphandlingsenhetens mandat. Det beror på att det är en 

enhet som har enorm potential men som tyvärr har kommit i skym undan. Det mest effektiva 

sättet att spara pengar i en kommun är precis som i hushållsbudgeten, att handla där priserna 

är låga, kvaliteten är god men framför allt, att ha goda kontrakt och relationer med kunder. En 

sparad krona i inköp är en sparad krona direkt ut i organisationen. Istället för att skära i 

organisationen så skär vi i kostnaderna för vart det köps in. 

 

Våra kärnord i budgeten är valfrihet för individen, tidiga insatser, långsiktighet och samarbete 

i organisationen. Det är med dom värdarna i fokus som vi lägger vår budgetmotion. 

 

Vi vill göra Nyköping till en kommun där möjligheterna bor! 

 

 

Sofia Hallgren Remnert 

Gruppledare Liberalerna Nyköping 
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Riktlinjer för hur Nyköping skall styras 

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.  

Kommunmedborgarnas intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl 

förtroendevalda som anställda. 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. 

Kommunfullmäktige 
Beslut 

Ett tydliggörande på vilken nivå beslut 

skall tas bör fastställas i Nyköping. 

Demokratin stärks av diskussioner och vi 

vill lyfta upp fler beslut från de stängda 

rummen till fullmäktige. Det är även ett 

tydliggörande mot medborgarna om ett sätt 

för invånarna att kunna delta på ett lättare 

sätt i den politiska debatten. 

 

 

Ny styrmodell 

I många år har vi argumenterat för ett byte 

av styrmodell och beslut finns, men trots 

det går det för långsamt. Det är viktigt med 

en effektiv organisation och vår nuvarande 

styrmodell bromsar förnyelsen och 

framåtskridandet. Rollfördelningen mellan 

förtroendevalda och anställda skall vara 

tydlig. Ansvar och beslut skall ligga på rätt 

nivå. Vi vill därför snarast genomföra 

genomgripande förändring av styrningen 
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av kommunen och en avveckling av 

”beställar- utförarmodellen”.  

Politikerna ska ansvara för att sätta mål, 

prioritera resurserna på ett övergripande 

plan samt regelbundet följa upp målen, 

kvalitén och effektiviteten. 

Tjänstemannaorganisationen och ytterst 

ledningsgruppen ansvarar för den praktiska 

planering och genomförande a arbetet 

E-motioner 

Nyköping bör ha en starkare 

samtalsdemokrati. Val sker vart fjärde år 

men demokrati utövas varje dag. Få 

svenskar anser att de har möjlighet att 

påverka politiska beslut mellan valen. Här 

vilar eget ansvar men det bör uppmuntras 

till en öppen dialog med alla invånare i 

Nyköping och därför vill Liberalerna 

införa E-motioner. Vi föreslår samtidigt att 

man tar bort det nuvarande systemet med 

medborgarförslag till förmån för E-

motionerna.  

Sund mat på lika villkor 

Mat skänker glädje och bidrar till ett rikare 

liv. Mat skall vara närodlad och härlagad. 

Vi vill införa ett principbeslut att livsmedel 

som köps in till kommunen skall följa 

samma krav som vi ställer på lokala 

producenter. Kort sagt, konkurrens på 

samma villkor.

 

Kommunstyrelsen 
Nämnder 

För oss i Liberalerna är det självklart att 

besluten ska tas nära de som berörs. 

Kommunens verksamhet skall alltid 

präglas av ett helhetsperspektiv och bygga 

på samordning/samverkan mellan resurser 

inom och utom kommunen. Kommunen 

ska uppmuntra samarbete, okonventionella 

och alternativa lösningar. Det ska vara en 

självklarhet att viktiga beslut alltid tas i 

nämnderna.  

Vi vill därför som sagt flytta en mängd 

beslut från styrelsens stängda rum till 

fullmäktige och nämnder, närmare 

medborgarna 

Sänkt arbetslöshet 

Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping 

går via ett gott samarbete med näringslivet. 

Fler jobb behöver skapas och en mer 

individanpassad förmedling behövs för att 

på ett effektivare sätt matcha 

arbetssökande och arbetsgivare i 

Nyköpings kommun. Nyköpingsinitiativet, 

syftar till att bryta utanförskap, dvs 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. Det är viktigt att jobben är 

riktiga och långvariga jobb och att den som 

handleder ges en bra utbildning. 

Upphandling med mandat 

En väl fungerande upphandling är en 
grundpelare i god ekonomi.  

Det är ingen sidoverksamhet utan något 
som ska genomsyra hela organisationen 
och alla enheter. Dessa ska säkerställa 
en god kvalitet och hög 
kostnadseffektivitet. Upphandling är en 
möjliggörare för att nå den kommunala 
organisationens mål och därmed bör 
också upphandling få en framskjuten 
roll i organisationen. Att ge 
upphandlingsfunktionen en mer central 
roll, är en förutsättning för att vi på 
allvar ska få till besparingar på 
upphandlingar och ramavtal. 
Upphandlingschefen bör ingå i den 
centrala ledningsgruppen, dagens runt 
800 behöriga beställare behöver 
minskas. Det digitala inköpssystem som 
nu implementeras i kommunen ska 



6 

 

följas och utvärderas. Upphandlingarna 
bör ses som ett verktyg för att säkra 
kommunens näringsliv och ska därför 
utformas enkelt så att flera företag ges 
chans att lämna anbud.  

En fungerande upphandling är något 
som ger stora besparingar såväl 
ekonomiskt som tidsmässigt.  

Varje upphandling skall få ta tid och bli 
grundligt gjord, och det skall finnas tid 
att göra ordentliga uppföljningar. Man 
behöver ge upphandlingsenheten en 
rimlig chans att utföra sitt jobb på ett 
bra sätt. Upphandlingschefen skall också 
snarast sättas in i ledningslaget eftersom 
upphandling inte är ett sidospår om vi 
menar allvar med att göra besparingar 
på upphandlingar och ramavtal. Det 
behöver genomsyra hela organisationen 
och alla enheter. Genom att genomföra 
följande åtgärder kommer dessutom 
besparingarna bli större på lång sikt.  

Nyköpings kommun bör snarast utforma 
en politisk baserad, tydlig och modig 
viljeinriktning för att ange hur vi vill att 
upphandling skall ske. Liberalernas 
övergripande inställning till 
upphandling är, att det lokala 
näringslivet skall vara nära involverat, vi 
skall i möjligaste mån handla lokalt. 

 

E-handelssystem 

I varje enhet inom Nyköpings kommunala 

organisation utförs årligen mängder med 

inköp utan stöd av upphandling. Det är en 

modell för inköp som medför onödigt stora 

kostnader samtidigt som uppföljning och 

utvärdering av inköp blir oerhört svårt att 

genomföra. Nyköpings kommunala 

organisation är med andra ord i stort behov 

av ett system som ökar kostnadskontrollen 

och minskar utgifterna för de inköp som 

görs. Därför föreslår vi att ett dynamiskt 

inköpssystem (DIS) inrättas och att 

upphandlingsenheten utökas med tjänsten 

e-handelsutvecklare. En e-

handelsutvecklare är en förutsättning för 

att upprätthålla kvalitet och sköta 

uppföljning av inköp inom systemet samt 

uppdatering av detsamma. En e-

handelsutvecklare blir också ett stöd för 

personalen ute på enheterna som måste få 

vägledning i att hantera ett dynamiskt 

system. Ett dynamiskt inköpssystem gör 

det möjligt för en upphandlande myndighet 

att få tillgång till ett särskilt brett urval av 

anbud, och på så sätt vid inköp av sådant 

som köps ofta. Ett dynamiskt inköpssystem 

är inte begränsat till de ursprungliga 

avtalspartnerna på samma sätt som 

ramavtal är utan nya leverantörer kan 

ansluta efter hand. Detta system ger även 

mindre, lokala leverantörer större 

möjlighet att konkurrera. 

Inrättande av e-handelssystem stöds av 

såväl EU-kommissionen som SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) och 

Konkurrensverket.  Även Svenskt 

Näringsliv konstaterar en stor 

besparingspotential inom upphandling och 

bedömer att för svenska myndigheter 

handlar det om 10–15 % i 

kostnadsminskning. 

 

Personal 

Det är inte bara viktigt att kunna rekrytera 

personal utan än viktigare att kunna 

behålla den personal man har. Mycket 

pengar skulle sparas om vi kunde göra 

satsningar på hur vi bäst behåller 

personalen. Vi måste tydligt genomlysa 

vad vår USP (Unique Selling Point) är och 

hur vi kan erbjuda andra förmåner som inte 

nödvändigtvis är en högre lön.  

Vi måste våga se vad tex andra företag 

eller kommuner gör för att ge anställda 

mervärde på arbetsplatsen. Den största 

konkurrensfördelen är inte i alla lägen hög 

lön utan kan handla om något annat. Vad 

kan vi inspireras ifrån av andra 

arbetsgivare för att ge våra anställda en 

bättre arbetsplats.  

Ett av liberalernas förslag är 80-90-100 

modellen, 80 % av arbetet till 90 % av 
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lönen och 100% av pensionsavsättningar. 

Ett sätt att kunna behålla personalen ett par 

år till vilket också är ett bra tillfälle för att 

skola in ny personal. 

En nyrekrytering kostar mycket och här 

finns stora pengar att spara genom att 

politiken visar, och inte bara pratar om, att 

personalen är vår viktigaste resurs.  

Ledarskap är centralt för att verksamheter 

skall utvecklas och vi vill se tydliga 

ansvarsområden och chefer som har 

möjlighet och tydliga befogenheter och 

möjlighet att delegera ansvar. 

Bra personal skall få kosta pengar och vi 

anser att en stor löneöversyn behöver 

göras. Det är orimligt att lönerna mellan 

nyutexaminerad och erfaren anställd endast 

skiljer på några 1000-lappar. Att ta ansvar 

och vara lojal skall löna sig.  

Trappa ner på egna villkor 

Liberalerna tror på ett rikare liv även efter 

67 år och jobbar därför på riksplanet för att 

alla skall få sluta jobba när de vill och inte 

vid 67 års ålder. Det finns många personer 

som idag inte orkar jobba till 67 år och de 

skall känna att de kan sluta på sina villkor. 

Ett sätt att göra det är att implementera, 

tidigare nämnde, 80-90-100 modellen som 

bl.a. Svenska Kyrkan använder sig av och 

på så sätt ge människor rätt att jobba längre 

om de så önskar. 

Kollektivtrafik 

För att få en fungerande kollektivtrafik 

som utgår från invånarnas behov föreslår 

vi att man skyndsamt påbörjar en utredning 

om att använda vattnet som farväg. Vi 

föreslår en fossilfri färja mellan, t.ex. 

Örstigsnäs, Kompassens förskola, och 

hamnen på prov för att se hur vi kan tänka 

utanför boxen när det kommer till 

kollektivtrafik 

Avyttrande av fastigheter 

Vi har i kommunen fastigheter av icke-

strategisk karaktär och som bör avyttras 

omgående. Kommunen skall fokusera på 

kärnverksamheten och fastigheter som 

saknar strategisk betydelse, tex Horsvik, 

bör säljas.  Kommunen skall inte renovera 

och vara fastighetsvärd för verksamheter 

utom kommunens kärnverksamhet. 

Kommunen bör också sälja 

vattenkraftbolaget och börja upphandla 

elavtal. 

Handlingsplan mot hedersförtryck 

Vi slår vakt om de mänskliga rättigheterna 

och religionsfriheten att ingen får kränkas 

med hänvisning till religion, som familjära 

eller klanbaserade normer. Det kommer 

flera signaler om hur unga flickor känner 

sig tvingade att följa vissa av hemkulturen 

uppritade mönster som inte stämmer 

överens med svenska värderingar och vår 

syn på jämställdhet, samt även bryter mot 

svensk lag. Vi vill att kommunen antar en 

handlingsplan för arbete mot 

hedersförtryck, för att på så sätt intensifiera 

arbetet med att motverka hederskulturella 

mönster. Civilsamhället och föreningslivet 

är en viktig kraft i arbetet för en stärkt 

integration. Utbetalning av föreningsstöd 

ska följas noggrant för att säkerställa att de 

föreningar som erhåller stöd delar 

grundläggande demokratiska värderingar 

och följer de krav som kommunen har 

ställt upp.

 

Barn- och ungdomsnämnden

En skola i topp! 

Det ska vara ett tydligt uttalat politiskt mål 

att höja kunskapsresultaten i Nyköpings 

kommunala skolor. Vi vill kontinuerligt 

kartlägga resultaten från förskola till 

gymnasiet för att kunna synliggöra 

åtgärdsbehov men också sprida goda 

exempel. Särskilt fokus bör ges behovet att 

komma till rätta med pojkars (generellt) 

låga resultat jämfört med flickors. Vi vill 

succesivt öka undervisningstiden i skolan 
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och säkra att eleverna får sin garanterade 

undervisningstid genom att införa en 

redovisningsskyldighet av detta i 

grundskolan. Läxhjälp ska organiseras på 

kommunens samtliga skolor. 

Förskolan skall ge samma grund 

Förskolan skall vara en plats att lära sig 

genom lek och en trygg plats för barnen att 

vara på. Redan från förskolan skall vi 

tydligt visa på att barnens rättigheter skall 

vara i fokus och barnen har rätt till en 

jämställd uppväxt och få förståelse för sina 

rättigheter och skyldigheter i samhället. 

Man bör kalla alla barn från tre års ålder 

(allmänna förskolebarn) som inte redan 

finns i den pedagogiska verksamheten, på 

samma sätt som man kallar barn till 

förskoleklass.  

Det är en möjlighet för alla barn att kunna 

starta på en mer jämlik plattform i 

förskoleklass. Man kan då också garantera 

kunskap och börja på en nivå i 

förskoleklass som möter den som 

förskoleklassen har.  

Förskolebussar 

Nyköping har förskolebussar på ett par 

enheter i Nyköping. Något som fungerar 

väl. Det bör utredas om det med fler 

förskolebussar kan möta en del av behovet 

som finns med fler förskoleplatser och 

även förstärka mötet mellan olika 

förskolor. Vi är starkt emot byggandet av 

stora förskolor och byggnationen av 

förskolor måste komma igång, men då 

rimligt stora. 

Förskola & barnomsorg för alla familjer 

Förskolan fungerar alldeles utmärkt för 

många barn men inte för alla. Det talas ofta 

om vuxnas olika behov men vi vill 

framhålla att barn också har olika behov. 

Vi vill därför arbeta för att den 

pedagogiska barnomsorgen ska kunna 

finnas kvar som alternativ och att 

kommunen ska sträva efter att behålla 

denna form av barnomsorg. Samma 

pedagogiska riktlinjer skall gälla även för 

barnomsorgen. 

Aktivt skolval 

Barn är olika och skolor är olika. 

Kommunen är idag berikad med skolor 

med olika inlärningsmiljöer, pedagogik 

och klasstorlekar. Vi anser, tillsammans 

med alliansen, att vi bör införa 

obligatoriskt skolval från förskoleklass. 

Det ger en möjlighet att diskutera vilken 

skola man önskar gå i och dessutom lyfta 

blicken till andra skolor än Det kommer 

krävas en översyn av skolskjutsriktlinjerna 

för att kunna möta att skolvalet sker på lika 

villkor oavsett vart du bor. 

Socialpedagoger i skolan! 

En trygg miljö ger trygga barn och bra 

grund för utveckling. Det finns tydliga och 

konkreta exempel på hur en socialpedagog 

ger barn en tryggare skolmiljö. En 

socialpedagogs kompetens kompletterar 

helhetsarbetet runt eleverna och kan med 

sitt arbete avlasta så väl lärare, 

sjuksköterskor/kuratorer och även 

socialtjänsten. Kort sagt en liten kostnad 

för stora vinster i samhället!  

Närvaro i skolan 

Sen ankomst och olovlig frånvara är 

vanliga skäl till att elever inte uppnår 

målen. De elever är oftast de som är i störst 

behov av att närvara i undervisning och i 

skolan. Vi vill aktivt motverka skolket dels 

genom tidigare insatser av tex 

socialpedagoger men också av att tidigt 

underrätta föräldrarna och om behovet 

finns skall socialtjänsten kopplas in för 

ytterligare åtgärder, men framför allt för 

stöd till föräldrar och elever, vid hög 

frånvaro. 

Lärarassistenter 

Lärare skall vara i klassrummet eller jobba 

med att förbereda undervisning. Vi har lagt 

förslag, som inte har fått gehör, för att 

säkerställa att lärare skall kunna jobba med 

det dom är utbildade till. Vi vill införa 

lärarassistenter för att underlätta 

administration, socialpedagoger för att få 

ett större stöd för elever och 

vårdnadshavare och vi måste även satsa på 



9 

 

speciallärare för att möte barn som är såväl 

över och under målen.  

Möt alla barn 

Vår politiska viljeinriktning är att alla barn 

skall ha samma rätt att lyckas i skolan. Ca 

5% av alla barn i Sverige är särbegåvade. 

Det är barn som i större grad hoppar av 

skolan och får större problem med psykisk 

ohälsa. I Sverige har ca 1% av barnen 

autism. Båda typerna av 

inlärningsvariation är värda att möta med 

lika mycket kunskap och engagemang. 

Samarbete med friskolor 

Att bygga är väldigt kostsamt. Kommunen 

skall bygga så lite som möjligt i egen regi 

men skall givetvis säkra upp en säker 

verksamhet. Genom att skapa en god 

samarbetande relation med friskolor gör vi 

det möjligt att tillsammans kunna möta 

behovet för Nyköpings barn och unga. 

Vi får en mer liberal stad genom att ge 

möjlighet för friskolor att växa eftersom 

det bidrar till fler valmöjligheter såväl 

pedagogiskt som lokaliseringsmässigt. 

Simskola 

Yngre barn överskattar ofta sin 

simförmåga vilket kan leda till drunkning. 

Vi har nu ett nytt badhus i Nyköping vilket 

kommer locka många oftare till badet. 

Simskolor är idag mycket dyra och inget 

som alla föräldrar har råd att betala. Vi 

anser inte att simkunnighet skall vara en 

klassfråga och vill därför flytta ner den 

obligatoriska simundervisning som idag 

oftast sker i år tre till förskoleklass eller år 

ett.  

Utökad tid på fritids och förskola 

Fritidsverksamheten är för många barn en 

väldigt viktig social träning. Vi vill öka 

antalet timmar barn får vara på fritids när 

föräldrarna är föräldralediga eller är 

arbetslösa. I ett första steg vill vi öka från 

10 till 15 timmar i veckan. Vi vill också 

införa rätten till 30 timmars förskola i 

veckan (läsårstid) för alla barn från 

höstterminen det år de fyller tre. 

Kvalitet i utbildningen 

Utbildning är avgörande för en framtid full 

av individuella valmöjligheter. Går man ut 

gymnasiet utan fullständiga betyg är det 

betydligt svårare att få arbete. Det är mer 

troligt att man blir beroende av bidrag 

under en längre tid. Vårt ansvar är att ge 

alla ungdomar en kvalitativ utbildning så 

de står rustade inför vidare studier eller ett 

arbetsliv. 

Relation med friskolor 

Under 2018 blev Nyköpings Gymnasium 

samlat i en enhet. Det har varit en lång väg 

dit och under resans gång har elevantalet 

ökat mer än vad man tidigare trott. För att 

inte återigen ge oss in i byggnation av 

ytterligare skolor, bör vi föra en god dialog 

och inleda samtal med våra fristående 

gymnasieskolor i kommunen. Här finns 

potential att tillsammans kunna utöka 

platserna på fler skolor och på så sätt 

kunna möta de växande elevkullarna.  

Vi vill riva upp samverkansavtalet med 

Norrköpings kommun och istället 

implementera den mer transparenta 

riksprislistan. 

Feriepraktik 

Feriepraktiken är ett mycket uppskattat 

initiativ. Vi bör möjliggöra för ungdomar 

att även kunna göra feriepraktik på företag. 

Detta för att till nästa år ha större chans att 

på egen hand få ett sommarjobb genom ett 

eget utökat kontaktnät. Att ungdomar får 

sommarjobb är en investering för resten av 

livet. Alla elever har inte möjlighet till 

feriepraktik eller det kontaktnät som idag 

oftast krävs för att få jobb.  

Nyköping bör initiera eller anordna 

företagsmässor för gymnasieelever för att 

själva skapa sig kontaktnät och kunna prata 

direkt med företagare som behöver 

anställa. Det blir även en vinst för 

företagarna som redan i tidigt skede får 

träffa och prata med de sökande. 
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Sommarverksamhet 

Vi ser att det finns elever inom SFI som får 

sommaruppehåll men saknar 

sysselsättning. Det är viktigt att man 

snarast påbörjar en integrationsprocess och 

vi föreslår att feriepraktiken även riktar sig 

till SFI studerande, dels för att underhålla 

språket även under sommarmånaderna och 

dels för att de nyanlända skall få ett 

meningsfullt sommarlov som förbereder 

dem för ett liv i Nyköping. 

Busskort till studerande 

Bostadsbristen är påtaglig för unga i 

Nyköping. Vi vill samtidigt uppmuntra till 

vidare utbildning. Vi yrkar på att införa 

kostnadsfritt busskort till studerande på 

högre utbildningar, som anordnas av 

campus, till studenter boende i kommunen, 

men som bor utanför stadskärnan. Det ger 

möjligheter till landsbygden genom ett 

ökat inflyttande och studenter till att få 

lägenheter. 

 

Second Chance School  

I en tid med många nyanlända är det 

viktigt att vi underlättar vägarna in på 

arbetsmarknaden eller till vidare 

utbildning. Inför Second Chance School i 

enlighet med Norrköping för att korta 

tiderna in på arbetsmarknaden och främja 

integrationen.  

SFI 

För att kunna läsa en dagstidning, se på 

nyheterna eller på annat sätt ta del av 

händelser i samhället, är kunskap i svenska 

språket avgörande. Kraven på de 

studerande skall givetvis vara höga och 

sanktionerna tydliga. Det behövs 

möjligheter till en individanpassad SFI och 

lärarna måste känna att de har möjlighet att 

kunna utföra det.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Ansvarsfullt VA 

Det är positivt att arbetet med att 

effektivisera kommunens system för 

avloppsrening fortgår, både av kostnads- 

och miljöskäl. Samtidigt måste 

förbättringsambitionerna beträffande 

hanteringen av avloppsvatten fortsätta 

ytterligare. Liberalerna ser det av särskild 

vikt att systemet har en tillräcklig 

redundans för att kunna motverka att 

orenat vatten passerar ut i Östersjön, t.ex. 

då stora flöden av dagvatten överstiger 

verkets normala kapacitet. Ambitionen 

måste självklart vara att mängden orenat 

vatten ska närma sig noll. Vi ser även att 

kommunen aktivt arbetar för att ständigt 

minska sin vattenförbrukning och 

belastning på reningsverket. Alfaskolan 

fick t.ex. sitt tak belagt med Sedum när det 

byggdes i syfte att minska mängden 

regnvatten i avloppssystemet. Liberalerna 

vill att en utvärdering ser över vilket 

resultat detta har gett. Om det faller ut 

positivt ser vi gärna att fler offentliga 

fastigheter tar efter 

Information till hushållen  

Informations- och upplysningsarbetet 

gentemot konsumenten kan intensifieras. 

För att minska människors benägenhet att 

spola ned avfall, läkemedel eller 

kemikalier när dessa produkter istället ska 

tas om hand på annat sätt, föreslår vi att 

kommunen årligen delger hushållen en 

enkel informationsbroschyr liknande 

”Sorteringsguiden” men inriktad på vad 

som får och inte får spolas ned i toaletten 

eller handfatet. 
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Fossilfri trafik 

Liberalerna älskar fossilfri trafik! Vi ser 

gärna att så många som möjligt i 

kommunen cyklar eller promenerar när de 

ska ta sig någonstans. Vi instämmer i hur 

de olika trafikslagen ska prioriteras. 

Liberalerna vill uppmuntra cykel- och 

gångtrafiken men på ett sätt så det inte sker 

på biltrafikens bekostnad.  Därför anser vi 

att kommunen bättre kan uppmuntra och 

stödja pendlarpooler, både för cykel och 

bil. Vi vill också göra det trafiksäkrare och 

samtidigt estetiskt trevligare att använda 

cykel eller andra motorlösa färdsätt. Vi 

behöver förbättra tydligheten med vilken 

gång- och cykelvägar är uppmärkta, t.ex. 

genom att måla dem i klara, omisskännliga 

färger, så att ingen trafikant kan missförstå 

hur gång- och cykelbanorna är dragna.  

Fri parkering 

Liberalerna vill även införa ett system för 

kostnadsfri men tidsbegränsad parkering i 

centrum för att utöka möjligheterna att ta 

sig till och från stadens evenemang och 

affärer även för den som inte kan använda 

sig av kollektiva eller motorlösa 

transportmetoder. 

Vattnet som infrastruktur 

Vår långsiktiga ambition är att kommunens 

invånare ska kunna nyttja vattenvägarna 

för sina transportbehov. Vi ser t.ex. 

framför oss en vattenburen 

kommunikationsmöjlighet mellan Arnö 

och hamnområdet för att avlasta det stora 

trycket på Arnöleden. Vi önskar att en 

utredning om hur vattenvägarna kan 

nyttjas. 

En ny utfart behöver dock snarast öppnas 

från Arnö. De ca 4500 invånarna är sårbara 

vid till exempel en olycka eller eldsvåda då 

utryckningsfordon bara har en väg att tillgå 

som blockeras vid mycket trafik. 

 

Tillgänglighet för alla 

Liberalerna anser att varje hörn av staden 

ska vara tillgängligt för alla, oavsett 

förutsättningar. Vi vill se omedelbara 

förbättringar omkring å-rummet för 

rörelsehindrade, det går idag inte att ta sig 

samma sträcka längs ån för den som sitter i 

rullstol som för den som kan gå. Att 

möjliggöra för alla att ta sig runt ån ska 

inte behöva vänta till dess att å-rummet i 

sin helhet förändras. 

Lekparker 

Lekparker främjar att barn rör på sig! Det 

tycker vi är bra! Lekparker skall därför 

finnas på fler platser i kommunen. 

Vi vill bygga en lekpark i anslutning till 

torget vid korsningen Fruängsgatan, 

Storgatan för att skapa en inbjudande 

stadsbild. 

Vi vill också göra en satsning på 

tillgänglighetsanpassning på lekparker och 

välja ut vissa lekparker, någon i varje 

stadsdel, och utrusta med tex 

rullstolsgunga. 

Tillgänglighetsanpassningen gäller inte 

bara rörelsehinder utan för att möta barn 

med olika funktionsvariationer.  

Bostadspolitik med ambitioner 

Liberalerna vill se en ambitiös 

bostadspolitik med mångfaldsambitioner i 

Nyköping. Behovet av bostäder växer i takt 

med befolkningen och fler områden 

kommer behöva tas i anspråk för 

bostadsplanering i framtiden. Vi ser den 

integrationsmässiga vikten av att skapa 

förutsättningar för människor att bo, leva, 

utbilda sig och arbeta i områden där 

bakgrunder och livsresor möts. För att 

undvika segregation både hos dem med 

hög socioekonomisk status som hos dem 

med låg socioekonomisk status vill 

Liberalerna därför att kommunen fattar ett 

principbeslut att alla områden som i 

framtiden ska exploateras för 

bostadsändamål så långt som möjligt ska 

innehålla blandat fastighetsbestånd. Med 

en sådan reglering ger vi exploatörerna en 

tydlig vägvisning om våra ambitioner 

samtidigt som det finns utrymme att låta 

det marknadsmässiga behovet styra. 
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Arkitektonisk sammanhållning 

Brister i informationen och konflikter om 

utformningen uppstår när äldre bebyggelse 

ska ersättas av ny. Ett arkitekturprogram 

med instruktioner för bebyggelsen i 

tätorten kan råda bot på 

informationsbristen. En stadsarkitekt bör 

anställas i Nyköping.  

 

 

 

 

Mixed Living 

Liberalerna jobbar för ett Sverige fritt från 

parallellsamhällen. I Nyköping behöver vi 

se att sådant kan uppstå varsomhelst och 

insatser behöver göras för att förebygga att 

det sker. Vi behöver ge människor 

möjlighet till att bryta 

boendesegregationen och vi måste 

implementera tänket om ”Mixed Living”. 

Det kommer krävas en politisk styrning, 

men det är en viktig väg att inte bygga 

renodlade områden med villor, hyresrätter 

och bostadsrätter. Det kommer skapa 

segregation och nya 

”miljonprogramsområden”. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
Välmående genom kulturen 

Kultur- och fritidslivet är en mycket viktig 

del i samhället. Det är något som är viktigt 

både för psykiskt och fysiskt välmående. 

Kultur och fritid är något som även ger 

fantastiska möjligheter för integrationen 

och här är våra förslag för ett rikare kultur- 

och fritidsliv i Nyköping. Liberalerna vill 

fortsätta vårt fastlagda arbete med att 

etablera och förstärka Nyköping som 

en attraktiv kommun med ett stort och 

varierande utbud av kultur- och 

fritidsmöjligheter som vänder sig till både 

kommunens egna invånare och besökande.  

Aktivitetsstöd 

Införa ett extra aktivitetsstöd med syfte att 

främja kultur- och fritidsaktiviteter riktade 

mot våra ensamkommande barn och 

ungdomar. Aktivitetsstödet, som är 

begränsat till exempel till 2 500 kr per 

barn, kan sökas av antingen de goda 

männen eller av enskilda föreningar och 

institutioner.     

 

Ytterområdenas upprustning 

I Nyköping har vi lokalbrist. Ett steg i att 

förbättra den situationen är en upprustning 

av fritidsanläggningar i kommunens 

ytterområden och tätorter. Vi vill 

säkerställa och påskynda 

investeringsplanen för fritidsanläggningar. 

Pensionärsrabatter 

Vi anser att alla skall ha möjlighet att gå på 

kommunala aktiviteter och arrangemang. I 

vårt samhälle finns många med låg pension 

och vi vill införa en Pensionärsrabatt (65+) 

på kommunala aktiviteter och 

arrangemang. 

Fristad för hotade kulturarbetare 

Liberalerna har länge drivit att vi skall vara 

en fristadskommun för hotade och 

förföljda kulturarbetare. Vi ser värdet av 

att frågan nu lyfts på regional nivå och att 

vi blir en i en fristadsregion. 

 

 

 



Socialnämnden

En kommun för alla 

Varje kommun svarar för socialtjänsten 

inom sitt område, och har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp de behöver. Socialtjänstlagens 

text lyder: ”Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda har enligt socialtjänstlagen 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt”.  

Nyköping är en växande kommun och det 

medför även att antalet invånare med 

utanförskap ökar. För att motverka dessa 

problem krävs handfasta och samordnade 

åtgärder med gemensam kraft från flera 

aktörer. Behoven är många.  

Det finns föräldrar med extra stort behov 

av stöd i sitt föräldraskap. Föräldrar som 

av en eller annan orsak mår dåligt, vilket 

kan bero på psykisk ohälsa, 

missbruksproblematik etc., de har oftast en 

bristande förmåga i sitt föräldraskap. Det i 

sin tur leder till psykisk ohälsa och ett 

livslångt utanförskap hos barnen i familjen, 

om ingen insats sätts in på ett tidigt i 

barnens liv.  

Ökad kriminalitet bland ungdomar ser vi 

med stor oro på i vår kommun. Insatser 

krävs nu!  

Likaså ökar antalet unga vuxna med 

allvarligt missbruk. Vilket kräver krafttag 

också i förebyggande syfte.  

Vi måste säkerställa att de anhöriga som 

vårdar en sjuk närstående får det stöd de 

behöver för att orka med den tunga 

uppgiften. En insats som är ovärderlig för 

såväl kommunen som Regionen.  

Den som inte själv kan tillgodose sina 

behov eller kan få dem tillgodosedda har 

enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd av 

socialnämnden. En central del av 

Liberalernas politik är att stödja, hjälpa och 

förbättra livet för dem som lever i 

utanförskap, hemlöshet eller i missbruk. 

Nyköping ska vara en kommun för alla. 

Ledordet skall alltid vara ”hjälp till 

självhjälp” Kommunen måste finnas när 

barn eller vuxna upplever att ingen annan 

finns. Socialtjänsten behöver ha det rykte 

som de förtjänar. De är vardagshjältar som 

ser hjälper familjer att hålla ihop och går 

stärkta ur svåra tider. 

Inrätta den 3:e Familjecentralen.  

Det är en mötesplats med hälsofrämjande 

och förebyggande perspektiv som ger 

tillgång till ett samlat och lättillgängligt 

stöd av personal med särskild kompetens. 

Möjlighet ges här att tidigt se tecken på 

barns och föräldrars ohälsa och eventuella 

bristande förmåga till föräldraskap.  

Tidiga insatser 

Det är viktigt att upptäcka risker tidigt och 

sätta in åtgärd direkt, särskilt viktigt är det 

när barn far illa och våld sker i nära 

relation. Det är aldrig för tidigt för tidiga 

insatser men aldrig för sent att sätt in 

insatser. 

Vi vill prioritera det förebyggande arbetet 

för barn och unga. Exempelvis genom fler 

familjecentraler där föräldrar och barn 

tidigt kan få stöd och hjälp.  Därför vill vi 

också utveckla familjestödet då det 

förhindrar merkostandskrävande insatser 

på sikt samt bidrar till en bättre integration. 

 

Liberalerna vill däremot ta det ett steg 

längre och sätta in tidiga stödinsatser för 

familjer, i utsatta grupper, med 

hembesöksprogram från BVC en gång per 

vecka under barnets första levnadsår 

därefter v.a.v under andra levnadsåret, för 

att tidigt upptäcka barns behov av stöd och 

hjälp. Studier gjorda av bland 

annat Richard E. Tremblay visar att stöd 

till socioekonomiska mammor ger stora 

effekter för att minska deras söner (enligt 

studien men även på flickors) framtida 

brottslighet och missbruk. Det finns också 
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många studier på olika hembesöksprogram 

som visar på att hembesök från BVC under 

barnets första levnadsår och sedan var 

annan vecka visar på att betydligt färre fall 

av barnmisshandel och betydligt färre brott 

begås av barnet som tonåring och ung 

vuxen. Barnen är inte kommunens eller 

regionens ansvar, utan både och. Vi anser 

att samarbete med regionen bör inledas där 

man tillsammans tar fram ett 

hembesöksprogram för ensamstående 

föräldrar i socioekonomiskt utsatta 

situationer och med stöd av forskningen 

som finns tar fram sätt att hjälpa barn och 

föräldrar. 

Förstärka Social Insats Grupp (SIG) 

med placering i Brandkärr.  

SIG gruppen som består av Polis, 

Socialtjänst, Skola, samordnare m fl 

arbetar parallellt och avser att bryta 

ungdomars tidiga brottslighet och 

kriminella bana.  

Målgruppen är ungdomar mellan 14–17 år 

och som redan är inne på brottslig bana, 

missbruk, skolfrånvaro etc. 

Nyköpingsinitiativet 

Det är alltför många i vår kommun som 

uppbär försörjningsstöd och ett långvarigt 

sådant, vilket leder till oroväckande höga 

kostnader. 

Största orsaken till behov av ekonomiskt 

stöd är arbetslöshet och många är tyvärr 

långt ifrån att erhålla något arbete. Det är 

viktigt att fokusera på 

arbetsmarknadsinsatser varför vi vill 

implementera Nyköpingsmodellen där 

flera aktörer tillsammans med företagare 

hittar lösningar alltefter arbetsgivarens 

efterfrågan. 

Efterbehandling 

Alla har rätt enligt socialtjänstlagen att få 

vård vid missbruk och vården ska syfta till 

att hjälpa enskilda människor att komma 

ifrån sitt missbruk av alkohol, narkotika, 

flyktiga lösningsmedel eller spelmissbruk. 

Vi vill se utökade stödinsatser och flera 

utslussnings- och kontraktslägenheter för 

att frigöra behandlingsplatser. Att bli 

kvar på behandlingshemmet längre än 

nödvändigt leder till att man hindrar andra 

att få en viktig behandlingsplats. 

Utslussningslägenhet gör det möjligt att 

med psykosocialt stöd lämna 

behandlingshemmet och påbörja ett liv 

utanför institutionen. 

Länsgemensam strategi för stöd till 

anhörigvårdare 

Den strategi som ska tas fram för att ge 

ytterligare stöd till anhöriga som vårdar 

närstående ska efterlevas och följas upp. 

Anhörigvårdare ska ses som en 

samarbetspart och deras insats är 

ovärderlig i vården såväl i kommunen som 

i Regionen. Vi behöver säkerställa att den 

länsgemensamma strategin för stöd till 

anhörigvårdare efterlevs och resurser 

tilldelas.  

Bostad först 

För att bättre kunna rehabilitera 

missbrukare bör modellen med ”bostad 

först” införas i kommunen. Nyköpings 

Hem ska ha ett ägardirektiv som tydliggör 

det allmännyttiga ansvaret för integration 

och social sammanhållning. 

Social sammanhållning 

Vår definition av integration och social 

sammanhållning är att vi skall ha ett enat 

samhälle oavsett vem du är eller vart du 

kommer ifrån. Begreppet innebär även att 

vi skall integrera och skapa 

sammanhållning för alla i vårt samhälle 

oavsett om du har bott i Nyköping hela ditt 

liv eller nyss flyttat hit. Integration skall 

inte ske i projektform och det är en stor 

utmaning att motivera och hitta former för 

människor att mötas över stad-, land- och 

kulturgränser. Vi behöver stödja 

Nyköpingshem i deras ambition att göra 

Brandkärr till en mindre segregerad 

stadsdel och se vad våra andra enheter och 

bolag kan göra för att följa i de goda 

exempel som skapas. 
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Medborgarkontoret 

Medborgarkontoren är en länk till 

nyanlända som lär sig svenska. Det är ett 

viktigt forum för att få ut information. 

Under 2018 bör information om skolvalet 

gå ut till samtliga familjer med barn i 

skolålder. Det bör belysas att man har 

möjlighet att välja andra kommunala, eller 

fristående skolor utan någon kostnad för 

den enskilde. Det är ett sätt att få bort 

segregationen från skolorna och ett 

förberedande steg innan det aktiva 

skolvalet är på plats. 

 

Miljö – och klimatnämnden 
Miljö och klimatnämnden är till viss del en 

nämnd med myndighetsutövning.  

Vi anser att Miljö- och klimathänsyn skall 

genomsyra den kommunala verksamheten 

vid all planering och beslutsfattande. Vi ser 

vikten av att det finns en nämnd som 

jobbar aktivt med miljö och klimat. 

Nyköping skall ha en aktiv miljö- och 

klimatpolitisk med fokus på resultat. 

Rättviksmodellen, på Nyköpings sätt 

MoK ansvarar bland annat för att 

Nyköpings variant av rättviksmodellen 

implementeras och genomförs. Rättviks 

kommun har visat en process för att bygga 

en långsiktigt stabil relation och dialog 

mellan kommunen och företagen. Vi måste 

skapa ett gott företagsklimat och vi vill 

därför implementera Rättviksmodellen i 

Nyköping.   

Samordnad varudistribution 

En utredning, önskvärt gemensamt med 

Oxelösund, ska initiera som en förstudie 

till en upphandling kring samordning av 

leveranser genom en gemensam 

omlastningscentral. Miljövinsterna är 

väldigt stora och även tidsvinster hos 

personal. Kommun skall inte själv 

samordna eller distribuera utan projektet 

skall ske av extern aktör.  

Kommunens vinst är miljö, antal 

transporter på vägarna, säkerhet och tid för 

de anställda. 

 

Blommor och bin 

Det är olyckligt att mångfalden av nyttiga 

insekter blir mindre. Pollinerare, såsom 

bin, fjärilar och humlor, spelar en viktig 

roll i naturen och är av betydelse också för 

vår närmiljö då många växter och blommor 

är beroende av dem. Låt oss därför hjälpa 

våra bevingade vänner genom att 

uppmuntra mer stadsnära bihållning samt 

skapa pollineringsstationer runtom i vår 

kommun. 

Kommunalt vildsvinsprogram 

Mängden vildsvin i de sörmländska 

markerna har stadigt ökat sedan arten 

återintroducerades på 70-, 80-talet. Som en 

följd av detta ser vi idag många negativa 

konsekvenser. Medan priset för 

jordbruksskador stiger redovisas samtidigt 

ökande antal trafikolyckor med vildsvin 

inblandade. Dessutom blir antalet 

utfärdade jaktkort istället färre och färre 

varje år enligt Naturvårdsverket. Det 

verkar med andra ord bli allt svårare att 

hålla tillbaka vildsvinens utbredning till en 

nivå där det råder balans mellan en 

livskraftig stam och rimliga 

skadeverkningar. Tillsammans med 

Länsstyrelsen, jakträttsinnehavare och 

grannkommuner bör vi formulera en 

ambition om hur vildsvinsstammen ska 

förvaltas i vårt närområde och därmed 

skapa incitament för en mer ändamålsenlig 

avskjutningstakt. 

 



 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Nyköping, hela livet 

De sista åren i livet ska vara precis lika 

värdefulla som de första åren. Ingen ska 

behöva vara orolig för att inte få den 

omsorg de behöver. Valfriheten måste ökas 

och byråkratin måste minskas. Vi är alla 

olika, även när vi är årsrika.  

Äldre behandlas ofta idag som ett kollektiv 

och inte som enskilda individer. 

Äldrevården är ofta detaljstyrd in på 

minuterna och biståndsbedömningarna är 

ofta fyrkantiga. Vi vill se en förändring. 

Varje människa ska självklart ha rätt att 

själv få bestämma över sin vardag och sin 

äldreomsorg.  

Det behövs fler lägenheter i 

trygghetsboende och liknande, som är 

tillgängliga, har nära till service och dit 

man kan flytta utan biståndsprövning. 

Större hänsyn ska tas till ensamhet och 

otrygghet när platser fördelas i vård- och 

omsorgsboende, och den som är över 85 år 

ska ha rätt till en plats där.  

Den psykiska hälsan hamnar ofta i 

bakgrunden, det är fel. Den är precis lika 

viktig som den fysiska hälsan. Det gäller 

såväl de som får omsorg av kommunen 

som de som bistår kommunen med 

omsorgsåtgärder, anhörigvårdarna 

Nyköping skall inte bara vara en bra plats 

att leva på, utan det skall också vara bra 

plats för att bli gammal och dö. De flesta 

invånarna i Nyköping kommer under sin 

livstid vara i behov av hemtjänst, 

trygghetsboende eller äldreboende. I takt 

med ökande befolkning, ökar också 

behovet av både vård och omsorg. här 

följer våra förslag för att Nyköping skall 

vara en bättre plats för hela livet. 

 

 

Ny form av hemtjänst 

Utred skyndsamt formerna för hur 

hemtjänst ska bedrivas i kommunen. Vår 

utgångspunkt är att våra äldre har en 

självklar rätt att påverka sin vardag genom 

att göra egna val. En förutsättning för att 

kunna välja sin egen hemtjänst är att det 

finns alternativ och det förutsätter fler 

utförare än kommunen. En förutsättning 

för detta är i sin tur att det är möjligt att 

driva hemtjänstföretag i Nyköping. Genom 

att skapa goda villkor för att driva 

hemtjänstföretag i vår kommun möjliggör 

vi för företagande med effekten att vi som 

komplement till den kommunala 

hemtjänsten också kan få en småskalig och 

lokal hemtjänst för äldre runt om i vår 

kommun. 

Situationen för såväl den kommunala 

hemtjänsten som den företagsdrivna 

hemtjänsten är idag ohållbar. 

Timersättningen är för låg vilket skapar 

stora ekonomiska problem (den 

kommunala hemtjänsten har dragits med 

växande underskott flera år och de aktiva 

företagen är tydliga med att situationen är 

omöjlig). Kravet på att alla som erbjuder 

hemtjänst måste göra det i hela kommunen 

omöjliggör för småskalig hemtjänst ute i 

våra tätorter och på landsbygden och även 

kapacitetskravet kväver de mindre 

företagens möjlighet att verka i vår 

kommun. Vi ser behovet av förändring på 

samtliga punkter för att vi ska få en 

kvalitativ hemtjänst med goda möjligheter 

för våra äldre att välja den hemtjänst som 

passar de bäst. Vi vill därför höja 

timersättningen, avskaffa kravet på 

verksamhet i hela kommunen och 

återinföra det så kallade kapacitetstaket. 

Utöver dessa åtgärder ska också en extern 

utredning göras som förutsättningslöst 

utreder förutsättning och lösningar för hur 

hemtjänsten i kommunen ska utformas för 
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att bäst erbjuda våra äldre den service de 

behöver. 

 

Personal inom omsorgen 

Vi tror att nöjd och bra personal ger nöjda 

brukare. En utmaning är att rekrytera och 

behålla personal inom vård och omsorg. 

Personalen blir nyckeln för de äldre och 

därför är det väldigt viktigt med 

kompetensutveckling för just denna grupp.  

Alla som jobbar inom vård och omsorg 

skall känna att de har kunskap för att 

hantera de olika situationer som uppstår i 

yrket. Liberalerna anser att 

kompetensutveckling och även 

spetsutbildning bör prioriteras inom 

yrkeskategorin. 

Vi ser det också som mycket viktigt att 

personerna som får hjälp av hemtjänsten i 

största möjliga mån får besök av samma 

personal. 

Avskaffa delade turer 

Kommunen behöver omgående se över och 

eliminera de delade turer som idag råder 

inom vård- och omsorgssektorn, för att i 

framtiden kunna vara attraktiva 

arbetsgivare. Att ta bort de delade turerna 

leder till en bättre personaltäthet och mer 

tid för våra äldre. 

 

Äldreboende 

Vi behöver också ett tydligare mellansteg i 

Nyköping och trygghetsboenden eller 

trygghetshem är exempel på det 

mellansteget. 

Vi vill undersöka möjlighet till att göra 

koncessionsupphandling på trygghetshem, 

äldreboenden och andra former av boende 

för äldre, och på så sätt få fart på externa 

byggare i vår kommun. 

 

Särskilt boende när man vill 

Personer över 85 år och som känner sig 

otrygga och önskar plats i särskilt boende, 

trots att de bedöms inte kunna få ett sådant 

biståndsbeslut, ska beviljas plats. Den som 

önskar har ofta redan beviljad hemtjänst 

och vi är övertygade om att människor som 

önskar att flytta till särskilt boende också 

har det behovet. Genom ett eget val 

kommer det att skapa större trygghet hos 

de äldre och närstående. I dagsläget 

kommer kostnaderna inte öka nämnvärt.  

Äldreombudsman 

Våra äldre ska känna en valfrihet när de 

söker stöd i sin vardag. Det är inte 

tjänstemän som ska bestämma hur detta 

stöd ska utföras. Det ska den äldre, efter 

sin förmåga styra själv. Kommunens 

ansvar är kvalitetssäkring men inte att lotta 

ut platser. Liberalerna föreslår att en 

äldreombudsmannatjänst inrättas, som har 

till uppgift att opartiskt informera, stödja 

och råda äldre, deras anhöriga och 

närstående. Äldreombudsmannen ska 

kunna besöka äldre och anhöriga i hemmet 

om de har svårt att prata i telefonen eller 

att skriva brev. Även föreningar ska kunna 

bjuda in äldreombudsmannen för 

föredragning om verksamheten. 

Närodlat och härlagat 

Kosten är mycket viktig. Inte minst för de 

som bor på boenden runt om i kommunen. 

Mat skänker glädje och bidrar till ett rikare 

liv. Mat skall vara närodlad och härlagad. 

Vi vill införa ett principbeslut att livsmedel 

som köps in i kommunen skall följa samma 

krav som vi ställer på Nyköpings egna 

producenter. Mat bör alltid vara tillagat så 

nära de boende som möjligt. 

Palliativvård  

Den palliativa vården är resurskrävande 

och skiljer sig från andra vårdformer. Vi 

anser att man inom planerad kommunal 

byggnation inrymma en avdelning för 

Hospiceverksamhet med ca 6 platser. För 

det kommer även spetsutbildning behövas 

för den personal som väljer att jobba med 

vård i livets slutskede. 
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Vårdnära service 

Vårdpersonal skall göra det de är bäst på, 

att ge god omvårdnad. 

Vi vill införa vårdnära service inom 

äldreomsorgen och särskilda boenden som 

kan avlasta personalen med de uppgifter 

som inte behöver utföras av utbildad 

vårdpersonal. Det är också en bra chans att 

stärka näringslivet i Nyköping. 

WIFI 

Alla särskilda boenden bör med omedelbar 

verkan utrustas med möjlighet att ansluta 

till trådlöst nätverk. Det är orimligt att alla 

boenden skall ha olika routrar och 

abonnemang för varje lägenhet. Idag är den 

digitala infrastrukturen lika viktig som 

utformandet av boendet och kraven 

kommer öka på tillgänglighet av trådlöst 

nätverk. 

Efterhandskompensation till privata 

utförare 

Nyköping skall vara en öppen och 

transparent stad att bedriva företag i. Vi 

anser att företagen inom omsorgen bör 

efterhandskompenseras om vår kommunala 

hemtjänst går med förlust. Kort sagt, rätt 

till att bedriva verksamhet på samma 

villkor. 

Satsa på välfärdsteknologiska 

hjälpmedel! 

Ny teknik kan ge större valfrihet och 

självbestämmande. Det är därför mycket 

viktigt att med omedelbar verkan börja 

satta på ny teknik på våra särskilda- och i 

LSS boenden. 

Ett exempel är de automatiska 

bidétoaletterna gör att äldre och/eller 

personer med funktionsnedsättning ges 

möjlighet att klara större delen av 

toalettbesöken själva utan hjälp från 

personal. 

Ett viktigt steg i detta är att kommunen på 

ett mer aktivt sätt informerar om den nya 

tekniken och visar på vilka fördelar det kan 

innebära för den som har ett hjälpbehov. 

Att kunna ställa frågor, undersöka 

utrustningen och få möjlighet att prova 

densamma är en viktig del i att känna sig 

delaktig i den hjälp och omsorg man 

omfattas av. Det alldeles oavsett om man 

väljer den nya tekniken eller den 

traditionella omsorgen.  

Tekniken kommer hjälpa oss klara 

utmaningen med att fler blir allt äldre och 

samtidigt fortsätta leverera god omsorg. 

Genom att tekniken gör det den är bra på 

och vår personal gör det den gör bäst ökar 

möjligheterna att klara utmaningen. Vår 

personal ska ge omsorg, se alla individer, 

ge dagen mening, skapa trivsel och social 

samvaro. Tekniken kan, för de som vill, 

sköta rutiner som tillsyn, hygien och 

toalettbestyr. Sådant många av oss helst 

gör själva. Ny teknik inom vården frigör 

tid för vår personal. Tid att utföra den 

individanpassade omsorg som individen 

vill ha.   

Digitalisering inom omsorgen 

Kraven på att vård och omsorg ska 

digitaliseras är oundvikliga, både för privat 

och offentlig sektor. Det behövs 

omfattande, långsiktiga och hållbara 

lösningar för att lyckas. Samtidigt kräver 

de äldre medborgarna att digitaliseringen 

ska införas med stor respekt med 

involvering av den äldre. Det är helt 

försåtligt. Det är viktigt att de upplevda 

negativa perspektiven inte förminskas utan 

istället lyfts upp. Viktigt är också att den 

äldres eventuella ifrågasättande tas på 

största allvar och att digitalisering sker i ett 

samförstånd med vårdtagaren. Vi är alla 

olika. Det som för den ena upplevs som en 

god lösning, kan av en annan upplevas som 

negativ. 

 

 

 

 



19 

 

Finansiering 

 

Vissa satsningar i budgeten, så som lärarassistenter, är möjligt att finansiera med riktade 

stadsbidrag. 

 

Mnkr Budget 2020 

Barn- och ungdomsnämnden 1410 

Kultur- och fritidsnämnden 125 

Vård- och omsorgsnämnden 1118 

Socialnämnden 250 

Samhällsbyggnadsnämnden 90 

Miljö- och klimatnämnden 30 

Kommunstyrelsen 385 

Övriga nämnder 9  

Kommunfullmäktige 6 

Summa nämnder 3414 

Summa finansiering 3 489,70 

Årets redovisade resultat 75,7 
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