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NYKÖPING – VÄGEN FRAMÅT 

Nyköping ska vara en föregångskommun. En kommun med en välfungerande skola, 
vård och omsorg. En kommun där vi kontinuerligt utvecklar vår infrastruktur. 
Nyköping skall vara en välkomnande stad och landsbygd. En plats där vi kan vara 
stolta över hur vi möjliggör integration, en plats där företagare vill satsa och 
utveckla, en plats dit turister återkommer, en plats där medborgarna trivs. 

Nyköpings utveckling har starka samband med utvecklingen i omgivande regioner. Det 
är av yttersta vikt att använda den starka positionen som tillväxtkommun och på ett 
klokt sätt utnyttja kommunens resurser för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Det 
handlar om ett tydligt utvecklingsuppdrag att i samverkan med andra aktörer utveckla 
den geografiska plats som kommunen utgör. Det handlar också om att aktivt delta i det 
regionala utvecklingsarbetet och samverka med närliggande kommuner. 

Medborgarnas intressen och behov ska alltid sättas i centrum och arbetssättet ska 
präglas av god tillgänglighet och hög kompetens. Rätten att välja ska gälla alla 
medborgare – i alla åldrar. Såväl vid val av skola som vid val av barn – och äldreomsorg 
är det för oss självklart att det är individen som ska bestämma, inte kommunen. 
Valfrihet är något vi alltid kommer att värna om. Valfrihet ger värdighet. Inte minst rätten 
att säga nej, att välja något annat, ger medborgarna inflytande. Och det skapar en sund 
konkurrenssituation som främjar kvalitet. Valfrihet utvecklar välfärden. 

De senaste årens försämring av ekonomin och stora utmaningar med ett flertal 
nödvändiga projekt såsom resecentrum, skolor och äldreboenden har medfört att 
budgetutrymmet är mycket snävt. Detta kräver hushållning med resurser och 
återhållsamhet med icke nödvändiga investeringar för att säkra kvaliteten i den 
gemensamma välfärden. Vi moderater prioriterar de kommunala kärnverksamheterna – 
vård, omsorg och skola. Idag ser vi med oro på de ökande underskotten inom dessa 
områden. Liksom vi ser med stor oro på den bristande måluppfyllelse som kommunens 
verksamheter uppvisar.  

Nu krävs ett ekonomiskt ansvarstagande där de grundläggande behoven prioriteras 
och planer och visioner noggrant övervägs för att skapa en långsiktig och hållbar 
ekonomi för Nyköping. 

Anna af Sillén 
oppositionsråd 

 

 

 

 



 

KOMMUNSTYRELSEN 

Nyköpings starka position som tillväxtkommun, med närhet till storstadens 
arbetsmarknad måste tillvaratas på bästa sätt. Ostlänken med snabba förbindelser 
kommer att medföra många positiva effekter och ger en stor framtidstro. Goda 
kommunikationer och hög takt i ett attraktivt bostadsbyggande är viktigt för fortsatt 
tillväxt. 

Som ett led i arbetet med att stärka upp kommunens ekonomi vill vi avyttra fastigheten 
Väderbrunn samt vattenkraftverken i Nyköpingsån. Två tveksamma investeringar där 
framför allt den senare redan utgör en stor kostnadsbelastning för kommunen.  

Det krävs resurser för att göra bra affärer och vi anser att kommunens 
upphandlingsenhet bör stärkas samt ges en mer framskjuten och strategisk position för 
att kunna säkra upphandlingar med bättre ekonomiskt resultat och högre kvalitet. 

Vi vill att kommunen utvecklar sina e-tjänster. En välfungerande e-förvaltning är viktigt 
för öppenhet och tillgänglighet. Vi vill också utreda möjligheten att kommunen 
tillhandahåller ett trådlöst nätverk i centrum. 

Vi vill se en utförligare utredning av orsaken till de ekonomiska underskotten inom de 
kommunala verksamhetsområden som uppvisar sådana. 

Det ska vara lätt att vara företagare i Nyköping. Nya etableringar och utökning av 
befintliga företag ska uppmuntras. Upphandlingar ska vara utformade så att även små 
företag ges möjlighet att lämna anbud. Nyköpings kommun ska vara en aktiv part och 
initiativtagare i samarbete med, och för att stärka, det lokala näringslivet i allmänhet 
och besöksnäringen i synnerhet. 

Sommarjobb och praktik är två möjligheter för unga som står långt från 
arbetsmarknaden att få ett arbete. Nyköping behöver fler företagare och därför vill vi 
införa konceptet sommarlovsentreprenörer som ger ungdomar insikt i hur företag 
fungerar. 

NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Avyttra fastigheten Väderbrunn samt vattenkraftverken i Nyköpingsån. 
Stärka upphandlingsenheten. 
Utreda möjligheten till ett öppet trådlöst nätverk i centrum. 
Utveckla kommunens e-tjänster. 
Att kommunen aktivt verkar för att stötta och stimulera det lokala näringslivet. 
Satsa på sommarlovsentreprenörer för att få fler unga i arbete. 

 

 



 

BARN- & UNGDOMSNÄMNDEN 

Moderat utbildningspolitik kännetecknas av mångfald, kvalitet och valfrihet. En likvärdig 
skola som förmedlar kunskap är en förutsättning för att utjämna sociala skillnader. Alla 
barn ska ha samma rätt till en bra start i livet. Alla ska ha rätt att välja den skola som 
passar dem bäst.  
 
Att förmedla ämneskunskaper och färdigheter är det viktigaste uppdraget som skolan 
har. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever oavsett bakgrund och de elever 
som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Karriärtjänster gör 
läraryrket mer attraktivt och leder till högre kvalitet i undervisningen. Satsningar på 
lektorer och förstelärare fungerar väl och är framgångsrika. Moderaterna vill ha lektorer 
samt fler förstelärare och speciallärare. Vi vill också minska lärarnas administrativa 
uppgifter. 
 
De som lär sig främmande språk tidigt lär sig i allmänhet snabbare, blir bättre på sitt 
modersmål och även på andra områden. Därför vill vi införa undervisning i moderna 
språk från årskurs 4. 
 
Läxhjälp bör organiseras på kommunens skolor. Det är av stor vikt att alla elever får 
möjlighet till läxhjälp, det ska inte vara avhängigt för föräldrarnas utbildningsnivå om 
man kan få hjälp med sina studier. 
 
Det särskilda stödet till barn med läs- och skrivsvårigheter kommer för sent. Eftersom 
läs- och skrivsvårigheter ställer till stora problem för inlärningen av övriga ämnen är 
detta särskilt bekymmersamt. Vi anser därför att det är nödvändigt att utforma en ny 
modell för särskilt stöd. Moderaterna vill att kommunen ska erbjuda sommarskola för 
de elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. 
 
Skolan måste bli bättre på det förebyggande arbetet mot mobbning. Mobbning är ett 
utbrett problem, både elever som mobbar och blir mobbade mår i regel både psykiskt 
och fysiskt dåligt. Förutom att kränkningar, sexuella trakasserier, våld och hot i sig är 
oacceptabelt inkräktar de också på lärandemiljön i skolan. Alla elevers rätt till lika 
bemötande är grundläggande och reglerat i skollagen. Trots detta vet vi att barns rätt 
till ett jämställt bemötande varierar i stor utsträckning mellan olika skolor.  
 
En väl fungerande elevhälsa är viktig. Vi vill stärka elevhälsans arbete med psykisk 
ohälsa och vi arbetar för mer fysisk aktivitet i skolan för att främja elevernas hälsa och 
skolresultat. 
Fysisk aktivitet har en dokumenterat god effekt på inlärningsförmågan. Liksom på 
hälsan, ändå tenderar antalet idrottstimmar i skolan att minska. Det är dags att ta 
forskningen på allvar och ge idrotten en utökad, och självklar, plats på schemat. Vi vill 
se en utökning från dagens krav på två idrottstillfällen i veckan till någon form av 
lärarledd fysisk aktivitet varje dag. 
 



Den mat som serveras i skolan ska hålla hög kvalitet och serveras i en trivsam miljö.  
Närproducerade och miljövänliga alternativ ska eftersträvas. 
 
Nya Moderaterna i Nyköping anser att vi måste säkerställa att eleverna får sin 
garanterade studietid. I dag finns inget krav på grundskolor att redovisa att eleverna fått 
den tid de har rätt till i alla ämnen. Vi anser att grundskolan ska omfattas av en 
skyldighet att redovisa detta. En uppföljning som vi tror skulle medföra en 
kvalitetshöjning och i förlängningen få en positiv effekt på studieresultaten. 
 
Barns rätt till förskola ska inte påverkas av deras föräldrars sociala situation. Därför bör 
alla barn ha rätt till 30 timmars förskola i veckan. Dagens förskola inriktar sig allt mer på 
att stärka barns utveckling både socialt och i fråga om språk och matematisk 
förståelse. I den nya skollagen är förskolans ställning nu tydligt markerad som en 
inkörsport till skolan. Att vissa barn i Nyköping inte har samma självklara rätt till den 
tycker vi är en oacceptabel orättvisa – och det vill vi ändra på. 
 
Nyköping ska ha en pedagogisk förskola av hög kvalitet där barnets receptiva förmåga 
och lust till lek används för att lära barnet olika färdigheter. Förskolan lägger grunden 
för att varje barn ska lyckas under sin skolgång. Redan här finns det möjligheter att 
fånga upp de som halkar efter och ge de rätt stöd för att lyckas. Vi vill att elever som 
har behov får stöd och hjälp redan i förskola/förskoleklass. 
 
Med utgångspunkten att alla barn är olika och har olika behov arbetar vi för att 
barnomsorg och förskola kännetecknas av mångfald, kvalitet och valfrihet. Flexibla 
lösningar ska tillhandahållas. Barnomsorgen ska utformas med grund i föräldrarnas 
behov. 
 
Valmöjligheterna inom förskolan ska även innefatta öppettiderna. Vi vill verka för en 
barnomsorg som är tillgänglig för alla föräldrar oavsett yrke och arbetstider. 
 
 
NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Verka för mindre barngrupper i förskolan. 
Verka för mer tid med läraren. 
Införa läxhjälp för alla.  
Att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan. 
Verka för flexibla öppettider inom barnomsorgen. 
Införa en plikt för skolorna att redovisa faktisk undervisningstid. 
Sätta in stöd till de barn som visar behov av detta redan i förskola/ förskoleklass 
Införa avidentifierade Nationella prov och ett system där proven rättas av lärare från 
andra skolor. 
Införa hälsoinriktad skolidrott och utöka antalet idrottstimmar i skolan. 
Skolorna på ett proaktivt sätt arbetar mot mobbning och för en jämställd behandling av 
alla elever. 
Utveckla sommarskolan till att ge alla elever som inte nått målen för utbildningen i 
grundskolan under läsåret en möjlighet att nå dessa under sommaren. 



UTBILDNINGS- ARBETSMARKNADS- & INTEGRATIONSNÄMNDEN 

En skola som rustar med kunskap och undervisning av god kvalitet är grundläggande för 
att skapa likvärdiga livschanser. Att alla ska ges tillgång till utbildning av hög kvalitet är 
avgörande för jobben, löneutvecklingen och för att ge våra medborgare en god möjlighet 
att konkurrera på lika villkor med andra. 

Alla gymnasieelever i Nyköpings kommun måste ges lika möjligheter att klara sin 
skolgång. Ett tilldelningssystem enligt skolpengsprincipen skulle ge politikerna ansvaret 
för att tilldelningen av resurser sker på lika villkor oavsett aktörer. 

Kvaliteten i Nyköpings Gymnasium måste bli betydligt bättre, därför vill vi införa både fler 
förstelärartjänster och lektorat. Vi vill också satsa på ferieskola för de elever som har 
behov av detta. Vi vill även att ett läxhjälpssystem införs. 

Fler utbildningar, som exempelvis grundvux, gymnasievux och SFI kan och bör 
konkurrensutsättas då fler aktörer på dessa områden kan bidra till en 
kvalitetsförstärkning. Vi vill även införa ett skolpengssystem även inom grund- och 
gymnasievuxutbildningarna. 

Nämnden bör sträva efter ett betydligt bättre och närmare samarbete med friskolorna då 
ett kunskapsutbyte skulle kunna vara en ömsesidig tillgång för oss alla. 

SFI utbildningen måste förbättras så att avhoppen blir färre och att integration sker 
snabbare.  

Vi vill stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet, exempelvis genom att öka 
möjligheterna för mer praktik under skoltiden. 

Vår politik går ut på att låta arbetslinjen vara den bärande principen för integration. 

NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 

Införa ett skolpengssystem. 
Införa ett läxhjälpssystem. 
Förbättra SFI-utbildningen genom individanpassning, undervisning på hemspråket och 
kvalificerade lärare. 
Införa lektorstjänster samt fler förstelärartjänster. 
Stärka kopplingen mellan skola och näringsliv. 

 

 



 
 
SOCIALNÄMNDEN 
	  
Alla utsatta människor ska bli bemötta på ett professionellt sätt. I Nyköpings kommun 
liksom i flertalet andra kommuner har socialnämnden ett begränsat handlingsutrymme 
baserat på att större delen av verksamheten är lagstyrd. 
Nyköping är en växande kommun, med en målsättning att få 700 nya invånare/år. Det 
är positivt i sig men får också konsekvensen att antalet personer som riskerar att 
hamna i utanförskap ökar. Detta kommer inför kommande år att kräva kraftfulla, 
samordnade och effektiva insatser från kommunens sida. 
Vi vill prioritera det förebyggande arbetet för barn och unga. Ett exempel är våra 
familjecentraler där vi tidigt får kontakt med föräldrar och barn som är i behov av stöd. 
Familjestödet är en annan mycket viktig förebyggande insats som ska utvecklas. 
Familjestödsinsatser vet vi med säkerhet ger goda resultat samt förhindrar mer 
kostnadskrävande insatser på sikt. 
Sociala divisionen ska ha ett nära och kontinuerligt samarbete med polis, skola och 
landsting. Det är oerhört viktigt att vi tidigt ser de barn och ungdomar som är i behov av 
insatser. Rätt stöd, i rätt tid med krav på samordning och långsiktighet. Tidiga insatser 
ska inte ses som en kortsiktig kostnad utan som en långsiktig social investering i vår 
framtid. Här är den sociala investeringsfonden ett kraftfullt och viktigt verktyg. 
Det behöver upprättas starkare handlingsplaner och tätare uppföljning av samtliga 
insatser. Kommunens eget HVB-hem Nygården ska drivas professionellt med bra 
resultat. Vi ska ha en fungerande behandling för missbrukande personer på 
hemmaplan. Enligt Socialstyrelsen ökar andelen äldre personer som dricker mycket 
alkohol och allt fler äldre vårdas med en alkoholrelaterad diagnos. Det här kräver ökade 
insatser från kommunen som bör utreda hur samverkan ska kunna ske mellan 
socialtjänsten och äldreomsorgen för att tillgodose dessa personers behov av 
omvårdnad. 
Vi vill skapa ett tätare samarbete mellan Utbildnings- arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden och Socialnämnden för att finna snabba, beslutsamma åtgärder 
och projekt som är kostnadseffektiva och förtroendeskapande för de som är utsatta.  
Möjligheten att satsa på ett eget ungdomsboende i Nyköpings kommun ska utredas. 
Externa placeringar är både dyrare och sämre för individen. 
Vi vill fortsätta satsa på att utbilda kvalificerade familjehem så att unga undviker att 
placeras på institution. 
Uppföljning av samtliga barn och ungdomar som placeras i familjehem och på 
institution ska införas. Vi måste få bättre kontroll och utvärdering för att säkerställa att 
insatserna ger önskvärda resultat. 
Kommunen ska ha hög beredskap för personer som utsatts för hot och våld i nära 
relation. Boende, stödsamtal och krisbearbetning ska finnas. För barnen erbjuds 
Cumulus verksamhet. Uppmuntra frivilliga insatser samt samverka med 
frivilligorganisationer och ge förutsättningar för långsiktig verksamhet. 



NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Prioritera det förebyggande arbetet för barn och unga. 
Att Sociala divisionen ska ha ett nära och kontinuerligt samarbete med polis, skola och 
landsting. 
Att det upprättas starkare handlingsplaner och tätare uppföljning av samtliga insatser. 
Skapa ett tätare samarbete mellan Utbildnings- arbetsmarknads- och 
integrationsnämnden och Socialnämnden. 
Utreda möjligheten att satsa på ett eget ungdomsboende i Nyköpings kommun. 
Fortsätta satsa på att utbilda kvalificerade familjehem. 
Införa uppföljning av samtliga barn och ungdomar som placeras i familjehem och på 
institution. 
Att kommunen ska ha hög beredskap för personer som utsatts för hot och våld i nära 
relation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÅRD- & OMSORGSNÄMNDEN 

Äldrevården ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. 
Dagens äldre är allt mer vitala och har förutsättningar att leva ett rikt liv långt upp i åren. 
Att få råda över sig själv och sin situation så långt möjligt är en förutsättning. Det kan 
handla om boende, flytt till annan kommun eller innehållet i behövd hemtjänst. Det är en 
grundläggande trygghet i att själv kunna bestämma vem som ska hjälpa till med vården 
och omsorgen om ens person.  
 
Det arbete som anhöriga utför för att hjälpa sina närstående ställer stora krav. Därför är 
det angeläget att anhörigstödet i kommunen fortsätter att utvecklas. 
Det är ett övergripande samhällsansvar att göra det möjligt för människor med 
funktionsnedsättning att delta i samhällslivets alla delar. Alla sektorer av samhället 
måste därför utformas så att människor i största möjliga utsträckning kan ta del av det 
dagliga utbudet av olika varor och tjänster. 
 
Det behövs individuellt utformade insatser så att begränsningar och hinder i den 
dagliga tillvaron i rimlig utsträckning kan kompenseras genom personligt stöd. 
För att konkurrensen mellan kommunala och privata utförare inte ska snedvridas måste 
den nu årligen återkommande förlusttäckningen av den kommunala hemtjänsten 
upphöra. Antingen måste prissättningen höjas för alla utförare eller så måste den 
kommunala verksamheten minska sina kostnader. 
 
Vi vill att tillämpningen av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Nyköpings kommun 
även ska omfatta insatserna inom handikappomsorgen.  
 
NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Fortsätta att prioritera och bredda stödet till anhöriga. 
Fortsätta att utveckla samarbetet med Landstinget så att vården för äldre stärks. 
Satsa på äldrelotsar. 
Införa valfrihet (LOV) för personer med funktionsnedsättning. 
Erbjuda meningsfull och individanpassad daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning genom exempelvis Grön Omsorg. 
Göra vårdhunden synlig på alla demensboenden i kommunen. 
Förenkla möjligheten till lokala aktiveringsresor vid de särskilda boendena som drivs i 
kommunal regi. 
Satsa på informationsteknik för att ge de äldre en större möjlighet till ett självständigt 
liv. 
 

 

 

 

 



 

KULTUR- & FRITIDSNÄMNDEN 

Föreningslivet engagerar många Nyköpingsbor och har stor betydelse för att ge barn 
och ungdomar en meningsfull fritid, vilket bidrar till samhällsengagemang och 
ansvarstagande. Vi förstärker föreningsbidragen till barn- och ungdomsverksamhet 
2015. 

Vi vill utreda huruvida bidragen fördelas jämt mellan olika idrotter och vid behov stärka 
bidragen till de idrotter som missgynnas. Idrotten är en viktig faktor också i arbetet med 
integration, och även där behöver resurser tillsättas för att barn och unga, och kanske 
särskilt flickor med bakgrund i kulturer där flickor/kvinnor inte förväntas idrotta, ges 
möjligheten till idrottsutövande med kvalitet. Därför vill vi att jämställdhet skall läggas till 
i kvalitetssäkringen där föreningarna redovisar hur de arbetar med/mot droger, alkohol, 
tobak, narkotika, doping, etik och moral, integration, våld, mobbing, fair play/vett och 
etikett, trafiksäkerhet samt miljö. 

Vi undersöker och skapar förutsättningar för ökat kulturellt samarbete mellan skola, 
musik-/kulturskola och äldreomsorgsverksamhet. 
Vi omvandlar musikskolan till kulturskola så att verksamheten breddas och erbjuder 
även de barn och unga som har intresse för dans, teater, bild och form en utveckling 
med hög pedagogisk kvalitet. 
Det är ställt utom allt tvivel att barns och ungas resultat i skolan påverkas positivt av att 
de får utveckla sin kreativitet genom exempelvis musicerande, drama, dans och bild. 
En utveckling av musikskolan till kulturskola ökar också Nyköpings attraktionskraft för 
både inflyttande och redan boende. 

Företagare, entreprenörer och kulturarbetare som har idéer och koncept som passar 
unga kulturutövare skall utgöra valbara alternativ till den kommunala kulturskolan. Det 
gynnar den kreativitet och entreprenörsanda som kommunen behöver nu och i 
framtiden. 
 
NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Förstärka föreningsbidragen till barn- och ungdomsverksamheten i kommunen. 
Verka för att bidragen till idrotts- och kulturföreningar gynnar pojkar och flickor, män 
och kvinnor, i lika stor utsträckning. 
Stärka idrotten och föreningslivet som faktorer i integrationsarbetet. 
Skapa förutsättningar för ett kulturellt samarbete mellan skola, musik/kulturskola och 
äldreomsorgsverksamhet. 
Omvandla musikskolan till kulturskola. 
Stimulera valbara alternativ till den kommunala kulturskolan. 

 

 
 



BYGG- & TEKNIKNÄMNDEN 
 
För att få ett levande, tryggt, tillgängligt och hållbart Nyköping krävs långsiktig 
planering. Värdefulla byggnader, miljöer och naturområden ska bevaras och vårdas. Vi 
vill ytterligare förbättra och försköna våra befintliga parker och grönytor. Vi förespråkar 
gröna skolgårdar och att alla barn ska ha tillgång till kommunens lekplatser, vilket 
innebär att fler av kommunens lekplatser måste anpassas för barn med funktionshinder. 
 
Det ska finnas ett stort utbud av planer för attraktiva boenden och varierande 
verksamheter. Närhet till service och infrastruktur samt sociala aspekter såsom 
trygghet, integration och jämn spridning av vård och omsorg ska beaktas. Vi vill 
förenkla byggandet och öka lyhördheten kring lokala byggfrågor. Vi ser allvarligt på den 
bostadsbrist som råder i Nyköping, särskilt när det gäller den begränsade tillgången på 
mindre bostäder för unga. Därför vill vi verka för fler bostäder i olika upplåtelseformer, 
genom såväl privata hyresvärdar som genom vårt kommunala bostadsbolag och 
nybyggnation. 
 
Vattenförsörjningen är av största vikt och vi anser att förnyelsetakten av VA-nätet måste 
ökas. 
Vi vill göra en satsning på trygghetsåtgärder såsom översyn av belysning, rensning av 
sly och införa trygga stråk. 
Det ska vara enkelt att idka friluftsliv i Nyköping och därför vill vi förbättra information 
om och skyltning av cykelvägar, gröna områden, badplatser, fritidshamnar, 
kulturminnen och så vidare. 
 
Den påbörjade satsningen på cykelvägar måste fortsätta. Inom nämndens verksamhet 
finns många områden som kan konkurrensutsättas. 
 
NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Skapa fler ekonomiska lösningar för kommunens parkmiljöer.  
Anpassa kommunens lekplatser för barn med funktionsnedsättning. 
Skapa gröna skolgårdar som ett led i arbetet för en bättre skolmiljö och elevhälsa. 
Skapa trygga stråk genom rensning av sly, bättre belysning och underhåll. 
Förbättra skyltningen i kommunen. 
Vi vill höja takten gällande underhåll för vatten- och avloppsnätet. 
Skapa tydligt markerade cykelstråk, med ambitionen att Nyköping ska bli en 
cykelvänlig stad. 
Konkurrensutsätta delar inom nämndens verksamhet. 
Förenkla byggandet och öka lyhördheten kring lokala byggfrågor. 
 
 
 
 
 
 
 



MILJÖNÄMNDEN 
 
Våra naturresurser är begränsade. De måste förvaltas på samma sätt som 
finanspolitiken – med ansvar. Även på hemmaplan kan och måste miljö- och 
klimatarbetet stärkas. Nyköpings kommuns miljö- och klimatpolitik ska vara tydlig och 
resursorienterad. Fortsatt energieffektivisering, klimatsmarta upphandlingar, ett 
resurseffektivt lantbruk samt en utveckling av mer hållbara transporter hör till några av 
de områden som ytterligare kan utvecklas.  
 
Nyköpings kommun ska vara ett föredöme i att vara miljövänlig. God miljö handlar 
också om att vara rädd om vår närhet, bevara naturmiljöer, öka tillgängligheten och ha 
en kommun fri från klotter, nedsmutsning och annan skadegörelse. Det egna ansvaret 
för en god miljö är viktigt. Vår princip är att de som tar sitt miljöansvar ska gynnas.  
 
Vi vill verka för att det ska vara lätt för medborgare och företagare i vår kommun att 
vara miljösmarta.  Det är viktigt att Nyköpingsborna upplever mötet med kommunens 
miljöverksamhet som informativ, rådgivande och stödjande med tydligt fokus på 
service och tillgänglighet. Som ett led i det arbetet vill vi utreda möjligheten att ändra 
dagens system där företagare faktureras på förhand för förväntade kontroller och 
tillsynsbesök till ett system där de faktureras när kontrollerna är utförda. Vår 
utgångspunkt är att det ska vara transparent för företagarna vad man betalar för och att 
det finns en tydlig motprestation kopplad till avgiften. 
 
NYKÖPINGSMODERATERNA VILL: 
Utreda möjligheten att ändra dagens system där fakturering för kontroller sker på 
förhand till ett system där företagarna faktureras efter utförd kontroll. 
Ställa tydliga miljökrav i kommunens upphandlingar. 
Upphandla samordnad varudistribution med tydliga miljökrav på fordonen som 
används. 
Verka för att minska bilberoendet och öka möjligheterna att resa kollektivt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGETRAMAR 
 
(mnkr) 
 
 
Område:  Bokslut 2013 Budget 2014  Budget 2015 
 
Kommunfullmäktige -5,1  -5,4  -5,9 
Överförmyndarnämnd -3,9  -3,5  -4,3 
Revisionsnämnd -1,9  -2,0  -2,1 
Valnämnd   0,0  -2,0  -0,0 
Servicenämnd 0,0  -0,1  -0,1 
Kommunstyrelsen -254,5  -277,8  -307,5  
Barn- & Ungdomsnämnd -861,7  -874,0  -922,2  
Utbildn-, arbetsmarkn-, -258,9  -242,5  -250,1  
& integrationsnämnd 
Kultur- & fritidsnämnd -84,7  -86,2  -87,0 
Vård- & Omsorgsnämnd -782,4  -811,6  -851,3  
Social nämnd -171,4  -175,5  -186,3  
Bygg- & Tekniknämnd -64,2  -69,0  -75,4 
Avgiftskollektiv -2,8   0,0   0,0 
Miljönämnd  -6,7  -8,9  -9,2 
 
Summa verksamheter -2 494,3  -2 558,5  -2 701,4 
 
Finansiering  -2 527,5  -2 585,5  -2 734,4 
 
Årets resultat 33,2  27,0  33,0 
 
 


