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Nykvarnspartiet startades våren 1998 
av några personer som arbetade för att 
Nykvarn skulle bli egen kommun vid 
folkomröstningen 1997. Vi är ett parti för 
alla, oberoende om du röstar rött, blått 
eller grönt i landstings- och riksdagsvalet. 
Därför är vår partifärg lila och vårt 
valspråk ”Praktiska lösningar är bättre än 
ideologiska låsningar”.

Vår spelplan är Nykvarn och vi har inget 
moderparti uppe i Stockholm som 
bestämmer hur vi ska tycka och agera. Vår 
enda uppgift är att jobba för Nykvarnsbornas 
bästa. Det betyder att när vi som parti går 
till beslut i en fråga är det alltid utifrån 
perspektivet ”Det bästa för Nykvarn och dess 
invånare”.

I Nykvarnspartiet har vi många engagerade 
medlemmar i olika åldrar, med olika 
bakgrunder och med olika yrkeserfarenheter, 
vilket vi är oerhört glada för! Det är genom 
våra medlemmars nätverk som vi fångar 
upp Nykvarnsbornas önskemål, behov och 
förslag.

Nykvarnspartiet
Vi i Nykvarnspartiet är stolta över att vi 
har haft förtroendet och ansvaret att leda 
Nykvarns kommun under de senaste fyra 
mandatperioderna. Under dessa snart 16 
år har Nykvarn haft en fantastisk utveckling 
vilket har resulterat i att kommunen i flera 
rankningar och rapporter presenteras som 
en mycket välmående och välskött kommun 
där många väljer att bosätta sig och etablera 
företag. Vi vill fortsätta i denna riktning!

Vägledande i vår politik under den 
kommande mandatperioden är de två 
övergripande kommunala styrdokumenten 
”Vision Nykvarn 2035 - Kom Närmare!” 
och ”Översiktsplan 2014”, vilka har tagits 
fram i bred förankring med Nykvarnsborna. 
I den här broschyren presenterar vi vårt 
valprogram.

Vi hoppas att vi får ditt förtroende att 
fortsätta leda Nykvarn de kommande åren, 
genom att du röstar på Nykvarnspartiet 
i valet till kommunfullmäktige den 9 
september.

Vi vågar, vi vill och vi kan - stöd oss och 
påverka din egen och Nykvarns framtid!
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Nykvarnspartiet har under de år som vi har 
haft förtroendet att leda kommunen, hela 
tiden arbetat för att Nykvarn ska ha Sveriges 
bästa skola. Genom att organisera om och 
utveckla skolan tillsammans med skolledning 
och pedagoger har niondeklassarna betygs-
snitt förbättrats från plats 156 år 2007 till 
plats 5 år 2017. Om vi får förnyat förtroende i 
valet kommer vi att fortsätta arbetet med att 
bygga ut, utveckla och förbättra både försko-
la och skola med målet att ha Sveriges bästa 
skola 2035.

Arbetet med en hög kunskap hos eleverna, 
kräver utbildade och kompetenta lärare, vil-
ket vi kommer fortsätta att satsa på.

Kvaliteten i förskolan ska fortsatt förbättras, 
det är där vi lägger grunden. 

Nykvarns kommun är en attraktiv kommun 
som attraherar, varför många väljer att flytta 
till kommunen. Vi i Nykvarnspartiet kommer 
alltid att prioritera att det finns platser till-
gängliga på våra förskolor och skolor. Detta 
för att barn ska ha möjlighet att gå i en för-
skola och skola så nära sitt hem som möjligt.

Som exempel har vi idag sex nya detaljplaner 
på gång, som kommer att möjliggöra byggna-
tionen av nya förskolor i Nykvarns kommun.

På grund av ett ökat elevunderlag har vi ock-
så under den senaste mandatperioden säker-

Förskola och skola
ställt behoven av skollokaler genom byggna-
tionen av Furuborgskolan i två etapper. 

Vi i Nykvarnspartiet vill arbeta för ökad val-
frihet och att Nykvarns elever fritt ska få välja 
gymnasium i hela Sverige. Vi kommer också 
arbeta för att ett gymnasium med yrkesinrikt-
ning etableras i Nykvarn.

Teknikens möjligheter utvecklas i en rasande 
fart och våra barn berörs allt mer av sociala 
medier. Vi vill verka för ett ökat engagemang 
och kunskap bland Nykvarns föräldrar, för att 
de ska kunna bidra till att barnen är trygga 
ute i de sociala medierna.

Nykvarnspartiet kommer fortsatt att verka för 
trygga skolor och förskolor med kompetent 
personal och arbetsro för elever och lärare, 
där ordning och reda är en grundförutsätt-
ning för att lyckas. Vi är idag glada för att för-
äldrarutbildingen på nytt återinförts i 
Nykvarns kommun.

Våra skolor och förskolor ska präglas av en 
stark vilja att lära ut, vilket ger barnen en 
god kunskapsgrund.

Nykvarnspartiet kommer att arbeta för att 
alla elever tas med i skolans hela kunskaps-
uppdrag. Vår strävan är att skapa en studie-
miljö som tar hänsyn till att främja alla barn 
och ungdomars olika behov.
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Alla som kommer i kontakt med den nya 
organisationen inom vård och omsorg ska 
känna att de snabbt får stöd och hjälp att 
stärka sin egen förmåga att klara sitt liv och 
känna sig trygg i vardagen.

Nykvarns kommun hade 2017 landets näst 
bästa hemtjänst enligt Socialstyrelsens 
mätningar. Vi i Nykvarnspartiet kommer att 
arbeta för att denna höga nivå bibehålls och 
att Nykvarn fortsatt ska vara en bra kommun 
för seniorer att bo och leva i.

Antalet seniorer (65+), och särskilt antalet 
äldre seniorer (80+), kommer att öka 
betydligt i Nykvarn. Detta ställer ökade krav 
på olika former av stöd.

Trygghet, vård
 och omsorg

Ett nytt särskilt boende för äldre är ett 
prioriterat projekt för Nykvarnspartiet. Både 
seniorboende och trygghetsboende är på 
gång i kommunen, vilket ger underlag för 
möjlig flytt och försäljning av ett antal villor 
till barnfamiljer.

Andelen medborgare som ger någon form av 
stöd till anhöriga eller vänner fortsätter att 
öka. Vi anser att anhörigstöd från kommunen 
behöver förstärkas. Inte minst gäller detta 
en daglig verksamhet för demenssjuka som 
fortsatt bor hemma.

Nykvarnspartiet vill att kommunen över 
tid hämtar hem flera av de tjänster inom 
vård och omsorg som vi i dag köper från 
andra kommuner. Som exempel har 
familjebehandlare anställts, vilket gör att vi 
nu snabbare kan hjälpa familjer med barn 
och ungdomar där orosanmälningar har ökat.

Fyra gånger per år träffar vi 
representanter från pensionärs- och 
handikapporganisationer för att säkra en 
god dialog och en fortsatt utveckling av 
insatser för seniorer och personer med 
funktionsnedsättning inom kommunen.

Trygg i Nykvarn är ett annat forum där vi fyra 
gånger per år träffar polis, räddningstjänst, 
frivilliga organisationer och kommunen och 
aktivt arbetar med trygghetsfrågor med ett 
Nykvarnsperspektiv.

Som en del i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet kommer vi 
tillsammans med polisen att fortsätta ta fram 
årliga medborgarlöften, utifrån de frågor som 
är viktiga för er Nykvarnsbor. Vårt mål är att 
det ska vara helt, rent, snyggt och tryggt på 
våra gator, parker och torg.
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För Nykvarnspartiet innebär miljöpolitik de 
jordnära praktiska handlingar som beslutas 
och genomförs inom kommunens gränser. 
Hållbarhetsaspekten finns med i alla våra 
beslut!

Vi värnar om mark och sjö, inte minst 
Yngern, genom att bygga ut kommunalt 
vatten och avlopp. Efter Hökmossen, Farfars 
udde, Sundsvik och Stensättra, väntar nu en 
utbyggnad till Berga Ö. Vi arbetar även för en 
utbyggnad i stråket från Sandtorp till Taxinge.

För att trygga vattenförsörjningen bygger 
vi nu också det utlovade och efterlängtade 
vattentornet.

Nykvarnspartiet vill bidra till minskad 
användning av fossila bränslen, genom 
att bygga ut cykelvägar och säkra 
cykelparkeringar i kommunen. Vi vill utreda 
möjligheten att erbjuda en ”cykelpeng” till 
fast anställda medarbetare inom kommunen 
för att bidra till minskad användning av bil till 
och från arbetet.

Vi verkar för ett större antal laddstolpar och 
användande av solceller på såväl kommunala 
som privata fastigheter. Vi kommer att 
fortsätta arbeta för fler pendlarparkeringar 
för att underlätta resandet med kollektivtrafik 
och vi bygger ut fiber för att underlätta 
arbete och studier hemifrån.

Miljö
Efter införandet av hushållsnära källsortering, 
fortsätter vi att arbeta för att en lokal 
återvinningsstation etableras i centrala 
Nykvarn.

Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade 
arbete med ekologiska och närproducerade 
produkter till kommunens matsedlar inom 
förskola, skola, vård och omsorg.

Vi tar hand om vår naturnära kommun 
genom att vårda och utveckla skogar, marker, 
sjöar och naturreservat. För att underlätta 
rekreation arbetar vi för att knyta ihop 
kommunens olika vandringsleder.

Nykvarnspartiet kommer att fortsätta 
att utveckla långsiktiga och hållbara 
underhållsplaner gällande vår utemiljö. 
Målet är att det ska vara helt, rent, snyggt 
och tryggt på våra gator, parker och torg. 
Som ett steg i det arbetet vill vi se över 
möjligheten att plantera ett nytt träd för 
varje nyproducerad lägenhet, småhus och 
villa som byggs i kommunal regi.
Efter denna fantastiska badsommar 
ser vi också ett behov av att ständigt se 
över situationen vid våra kommunala 
badplatser, så att alla kan trivas och umgås 
på ett trevligt sätt. Nykvarnspartiet vill 
dessutom se över möjligheten att utöka 
parkeringsmöjligheterna vid Lövnäsbadet.
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Boende och byggnation
Nykvarnspartiet arbetar för en mångfald av 
boendeformer och bostadsstorlekar som 
möjliggör boende i alla åldrar. I Nykvarn 
ska den som vill kunna göra hela sin 
boenderesa!

Centrumnära och kommunalt ägda 
fastigheter ska förädlas och därför pågår nu 
arbete med att ta fram slutliga detaljplaner 
för hur gamla IP vid Folkets park och 
Älgbostad vid sjön Yngern ska kunna 
bebyggas. Vid Älgbostad är som tidigare 
vårt fokus att utveckla Hökmossbadet 
och endast tillåta bostäder på en mindre 
del av fastigheten. Vi står även bakom 
vårt kommunala bostadsbolag AB 
Nykvarnsbostäders planer för fler lägenheter 
i centrala lägen.

Vi vill behålla Nykvarns karaktär som 
villasamhälle genom att eftersträva 
förhållandet 70 procent villor och småhus 
och 30 procent flerbostadshus. Vi stödjer 
därför planerna på att ett större antal småhus 
och villor byggs både centrumnära och i stråk 
ut mot Sundsvik.
I de fortsatta planeringsarbetena och 
vid nybyggnation vill Nykvarnspartiet 
att gestaltning och utsmyckning ska ha 
prioritet, där vi gärna ser att man bygger i 
”gestaltningsöar”.

I Taxingestråket, som för närvarande utreds 
av förvaltningen, ser Nykvarnspartiet gärna 
en stramare hållning när det gäller de 
nuvarande exploateringsidéerna.

Att bygga i stråk underlättar anslutning 
till kommunalt vatten och avlopp samt 
fiberförlagd datakommunikation. På detta 
sätt vill vi att utbyggnaden i kommunen blir 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Nykvarnspartiet drev aktivt på 
förändringsarbetet för Nykvarns nya centrum. 
En privat extern aktör finansierar projektet 
som består av cirka 300 lägenheter, butiker 
och service. Vi kommer att fortsätta arbeta 
för att samhällsservice och möteslokaler görs 
tillgänglig i takt med att nybyggnation sker, i 
första hand i våra tätorter.
Då Nykvarnsborna gärna går ut och 
promenerar vill vi i Nykvarnspartiet verka för 
att fler parkbänkar utplaceras på strategiska 
platser i vår fina kommun.
Vi vill också fortsatt se över möjligheten 
att utplacera en minnessten över Harry 
”Revolver-Harry” Söderman för att hedra 
hans minne och gärning som kriminolog, 
polis och militär. Minnesstenen bör 
utplaceras i närhet till hans hem vid Berga 
gård.

Under den kommande mandatperioden ska 
en ny översiktsplan för kommunen arbetas 
fram. Nykvarnspartiet kommer att verka för 
att planen ska tas fram i bred dialog med 
Nykvarnsborna, så som vi gjorde i arbetet 
med vision 2035.
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Vi i Nykvarnspartiet vill fortsätta de 
påbörjade satsningarna inom kultur- och 
fritidsområdet i dialog med våra föreningar 
och Nykvarnsborna.

Här följer några exempel på vad vi 
har prioriterat under den gångna 
mandatperioden: två fina utegym, ett vid 
Oxvretens motionsspår och ett i Källparken. 
Kommunen har numera också en egen 
digitalbiograf i Qulturum Sländan. Vår 
fritidsgård Fritidsfabriken har fått nya lokaler, 
där man erbjuder aktiviteter för Nykvarns 
ungdomar. Ett arbete med att se över och 
förbättra Nykvarns lekplatser har påbörjats.

Vi vill utveckla Hökmossbadet och göra det 
till en attraktivare badplats med möjlighet 
till många olika aktiviteter. Vi vill även utreda 
möjligheten att tillskapa ytterligare ett 
kommunalt friluftsbad i vår kommun.

I Furuborgsområdet vill vi fortsätta arbetet 
med att utveckla vår nya idrottsplats med fler 
sport- och friluftsaktiviteter för alla åldrar. 
Ett sport- och aktivitetscenter är under 
planering och vi kommer att arbeta för att 
man i planeringen av området förbereder 
för ytterligare framtida anläggningar så 
som ishall, badhus och möjlighet till skate 
och parkour. Vi vill också att förvaltning ska 
utreda möjligheten till en etablering av en ny 
frisbeegolfbana i kommunen.

Ridskoleverksamheterna i kommunen ska 
utvecklas och vi kommer att fortsätta arbeta 
för att en ridled etableras i Nykvarn.

Kultur och fritid
Nykvarnspartiet ställer sig positiva till 
Oxvretens Skidklubbs önskan om en 
konstsnöanläggning för längdåkning, 
eftersom de under årtionden har levererat 
jättefina skidspår till Nykvarnsborna. Klimatet 
har dock gjort snötillgången osäker, men 
med hjälp av en konstsnöanläggning skulle 
det ges bättre förutsättningar för en säkrare 
snötillgång för alla som älskar att åka skidor.

Nykvarspartiet vill att Folkets park ska vara 
en naturlig samlingsplats för Nykvarnsborna 
och vi kommer att fortsätta arbetet med att 
rusta upp parken och öka tillgängligheten 
med fler kulturaktiviteter och evenemang.

I Turinge, Taxinge och Sundsvik vill vi skapa 
mötesplatser, både inomhus och utomhus, 
som bjuder in till kultur- och fritidsaktiviteter. 
I Nykvarn finns det behov av en större 
möteslokal och vi vill fortsatt utreda om 
Kulturmagasinet Ge Järnet kan rustas upp 
och bli vårt nya kultur- och föreningshus.

För att lyfta fram Nykvarns position som 
Mälarkommun kommer vi att arbeta för att 
nya småbåtshamnar etableras i Taxinge och 
Sundsvik.

Nykvarnspartiet vill att vår fina och anrika 
kulturskola ska ges möjlighet att utvecklas 
genom en breddning och fördjupning av 
verksamheten.
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Näringsliv 
och företagande

I Nykvarnspartiet är vi många som är 
eller har varit egna företagare. Om vi får 
Nykvarnsbornas fortsatta förtroende, så 
kommer vi att växla upp näringslivsarbetet 
för att ytterligare förbättra företagsklimatet i 
kommunen.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att 
förbättra dialogen med näringslivet bland 
annat genom ett fördjupat samarbete 
i näringslivsrådet, företagsbesök och 
nätverksträffar. Kommunen ska vara en 
katalysator som möjliggör ett rikt och 
varierat näringsliv.

Besöksnäringen är viktig för Nykvarn och 
vi vill därför att våra besöksmål ska kunna 
utvecklas på ett naturligt och bra sätt. Som 
exempel ser vi därför gärna att området 
vid Drottningkällan i Taxinge röjs upp med 
förbättrad tillgänglighet och skyltning.

Nykvarnspartiet vill att det ska vara 
enkelt att driva företag i Nykvarn och vi 
kommer att fortsätta arbeta för snabba 
handläggningstider för detaljplaner och 
bygglov.

Nya företagsetableringar är viktiga för vår 
kommun och de företag som finns här ska få 
möjlighet att växa. Därför vill vi att det alltid 
ska finnas färdig detaljplanelagt mark i bra 
lägen, både på Stockholm Syd – Mörby och i 
Taxinge, där företag kan etablera sig.

Vi vill fortsätta utveckla vårt stora logistik- 
och verksamhetsområde Stockholm Syd – 
Mörby. Ett miljömotorcenter med fokus på 
hållbara transporter är en av verksamheterna 
som vi vill ska etableras i området. Här kan 
industrin och högskola/universitet mötas 
för att utveckla framtiden produkter vilket 
också kommer att leda till att fler kvalitativa 
arbetstillfällen med akademiska inslag 
tillskapas i Nykvarn.
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Bra kommunikationer är avgörande för 
Nykvarns framtid. Det ska finnas goda 
förutsättningar att åka kollektivt, till och från 
arbete och utbildning, både mot Stockholm 
och Eskilstuna.

Vi har bland de många intressenterna i 
Mälardalen fortsatt påverka alla aktörer för 
att få bättre tåg- och bussturtäthet till nytta 
för Nykvarnsborna, ett arbete som vi kommer 
att fördjupa.
Då tågtrafiken är viktig för alla oss 
Nykvarnsbor så kommer vi i Nykvarnspartiet 
dessutom att fortsätta verka för att 
Trafikverket utreder frågan om nytt 
dubbelspår mellan Nykvarns station och 
Södertälje – Syd, samt att frågan om 
en triangelkorsning i Södertälje mellan 
Svealandsbanan och Västra stambanan 
utreds.

I våra förhandlingar med bland annat 
Trafikverket kommer vi fortsatt också att 
föra fram Nykvarnsbornas önskan om en 
stationsbyggnad eller resandecentrum med 
väntsal i anslutning till Stationsområdet.

Nykvarnspartiet kommer att fortsätta 
att driva frågan om Trafikplats Taxinge 
tillsammans med de lokala näringsidkarna 

Kommunikationer
i Taxinge och Strängnäs kommun. Vi vill 
också utreda möjligheten att bygga en västra 
trafikplats i centralorten vid E20. Vi har redan 
idag startat en åtgärdsvalsstudie tillsammans 
med Trafikverket för förbättrad trafiksäkerhet 
vid trafikplats Nykvarn.

Vi kommer även att arbeta för att fler 
gång- och cykelvägar byggs i kommunen, till 
exempel från Turinge till Sundsvik, från Vasa 
trafikplats till Mörby och från Sandtorp till 
Taxinge, med en eventuell fortsatt framtida 
utbyggnad mot Hedlandet och Mariefred. 
I anslutning till Nykvarns station kommer 
vi att se över möjligheten att bygga ett låst 
cykelgarage.

För att minska miljöpåverkan och underlätta 
samåkning vill vi utreda möjligheten att 
bygga en pendlarparkering vid trafikplats 
Nykvarn för de som samåker.

Nykvarnspartiet kommer också att se över 
möjligheten att tillskapa en ringlinje för 
buss i centralorten Nykvarn samt förbättra 
tvärförbindelserna mellan våra tätorter i 
kommunen.
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Nykvarn är en tillväxtkommun i en 
tillväxtregion och de senaste åren har vår 
kommun haft en fantastisk utveckling. För 
att vi ska klara de framtida investeringarna i 
bland annat förskolor, skolor, äldreboenden 
och kultur- och fritidsanläggningar krävs det 
att vi har en ekonomi i balans.

För oss i Nykvarnspartiet handlar en välskött 
ekonomi om att varje skattekrona som du 
bidrar med används på bästa och mest 
effektiva sätt. Leveransen av god service och 
god kvalitet till Nykvarnsborna har för oss 
högsta prioritet.
Det saknas i dag pengar i välfärden hos 
Sveriges kommuner och landsting, vi kommer 
därför att fortsätta att påverka staten 
gällande våra behov av ökade generella 
statsbidrag för att vidmakthålla vår välfärd.
Krisberedskapen ska fortsatt ha fokus och 
stärkas i Nykvarn, då vi sedan 2006 har hela 

Ekonomi och förvaltning
områdesansvaret för all krishanteringen i 
Nykvarns kommun.

Digitaliseringsfrågan är av största vikt för en 
framtida effektivare kommunal förvaltning. 
Nykvarnspartiet vill därför att ännu större 
kraft läggs på just digitaliseringsfrågan, till 
förmån för alla oss Nykvarnsbor.

Nykvarnsborna har genom kommunens nya 
vision 2035 – ”Kom Närmare!”- visat att man 
vill vara engagerad i kommunens framtida 
utveckling. Nykvarnspartiet kommer fortsatt 
att arbeta för att utveckla dialogen mellan 
kommunen och medborgarna. Närhet, 
delaktighet, tillgänglighet och ett gott 
bemötande ska fortsatt vara honnörsord 
i Nykvarn, både för oss förtroendevalda i 
styrelser, nämnder och kommunfullmäktige 
likväl som för tjänstemännen i 
kommunförvaltningen.



www.nykvarnspartiet.se 
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