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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 region- 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 fem 
mandatperioderna. Under dessa snart 20 
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 den riktningen.

Vägledande i vår politik under den 
kommande mandatperioden är de 
övergripande kommunala styrdokumenten 
”Vision Nykvarn 2035 - Kom Närmare!” 
och översiktsplanen som kommer att tas 
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 11 
september.

Vi vågar, vi vill och vi kan - stöd oss och 
påverka din egen och Nykvarns framtid!
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Skolan är högsta prioritet och vår vision är 
att vi har Sveriges bästa skola. Alla barn i 
skolan ska få möjlighet att utvecklas efter 
sin förmåga. Våra förskolor och skolor ska 
vara i ett gott skick och ha utemiljöer med 
gott om grönska och solskydd.

Barnen är vår 
framtid
Alla barn ska ha möjlighet att 
utvecklas och växa upp i trygghet.

DET HÄR VILL VI:
● Fortsätta satsningen på att minska antal barn 

i förskolegrupper, med färre barn per vuxen 
och per avdelning.

● Förskola och skola ska vara tillgänglig för alla.
● Fortsatt hög andel elever med gymnasiebe-

hörighet.
● Öka tryggheten i skolan för fortsatt studiero.
● Samarbetet mellan Vård- och omsorgsen-

heten och skolan fördjupas för att bättre 
kunna hjälpa ”hemmasittare” bland skol-
ungdomar.

● Ökad satsning på barns och ungdomars 
psykiska hälsa samt deras riskbeteende inom 
kriminalitet och droger.

● Kulturskolans utbud breddas och utvecklas i 
nya lokaler.

● Möjliggöra byggnation av nya förskolor när 
behov uppstår.

● Utveckla våra förskole- och skolgårdar med 
mer skugga och grönska, till exempel genom 
att  plantera fruktträd och bärbuskar.

● Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade 
arbete med hållbar och klimatsmart mat.
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Alla Nykvarnsbor som kommer i 
kontakt med organisationen inom vård 
och omsorg ska känna att de får snabb 
hjälp och stöd till att stärka sin egen 
förmåga att klara sin tillvaro och känna 
sig trygga i vardagen.

Våra äldre ska 
känna sig trygga
genom att vård och omsorg finns för 
alla och håller hög kvalitet.

DET HÄR VILL VI:
● Bygga ett nytt särskilt boende (SÄBO) 

för äldre som kompletterar eller ersätter 
Lugnet.

● Nya trygghetsboenden, vilket ger äldre 
möjlighet att sälja sina ofta för stora villor.

● Medarbetare i hemtjänsten och på äldre-
boendet ska ha relevant utbildning, därför 
är det viktigt att de statliga stöden för 
kompetensutveckling inom vården utnytt-
jas fullt ut.

● Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa 
genom t.ex. mer “öppna ingångar”.

● Prioritera arbetet mot våld i nära 
 relationer.
● Säkra en god dialog och en fortsatt utveck-

ling av insatser för seniorer och personer 
med funktionsnedsättningar.

● Stöd till medborgare som hjälper anhöriga 
eller vänner genom att skapa ett anhörig-
centrum för stöd, samvaro och informa-
tion.

● Satsningar på förbättringar av seniorernas 
fysiska hälsa genom bidrag till rörelseakti-
viteter i grupp.
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Vi ska ha attraktiva 
bostäder
för gammal som ung, ett levande
centrum och bra hållbara 
kommunikationer.

Vi ska ha bra kommunikationer i, till 
och från Nykvarn. Det ska finnas mycket 
goda möjligheter att ta sig fram på ett 
miljövänligt sätt med kollektivtrafik, bil 
och cykel. Vårt centrum ska kännas väl-
komnande, varmt och tryggt.

DET HÄR VILL VI:
● Bevara strukturen som villasamhälle, med 

70% småhus genom att prioritera nya bo-
stadsområden med större andel villor och 
radhus.

● Ha en mångfald av boendeformer för att 
göra det möjligt att i Nykvarn hitta den 

 boendeform som passar den aktuella livs-
situationen.

● Bygga fler seniorbostäder.

● Investera i nya alléer, planteringar och 
parker.

● Anlägga en naturskön och säker gång- och 
cykelväg till Sundsvik.

● Arbeta för en ny västra avfart på E20.
● Etablera en cykelled till Taxinge med möjlig-

het att ta sig vidare till Mariefred. 
● Stationsbyggnad eller pendlarcentrum med 

väntsal vid tågstationen.
● I anslutning till Nykvarns station vill vi byg-

ga ett låst cykelgarage.
● Fortsätta det brottsförebyggande och trygg-

hetsskapande arbetet tillsammans med 
polisen.

● Vårt centrum ska vara levande och välkom-
nande med uteservering, bänkar att sitta 
på, planteringar, träd, buskar och vacker 
stenläggning.

● Fler laddplatser för elbilar på lämpliga plat-
ser, bland annat i centrum.

● Det skall vara helt, rent, snyggt och tryggt 
på våra vägar, parker och torg.

● Pendlarparkeringen vid stationen byggs ut 
vid ökat framtida behov.

● Anlägga en pendlarparkering vid motorvä-
gen för att underlätta samåkning med bil.
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Vi hushåller med 
våra resurser
för att ha mer att fördela i vår välfärd. 
Kommunen är tillgänglig och 
förutsägbar.

Vi ska ha en fortsatt bra ekonomi där 
visionen är att investeringar i vår välfärd 
finansieras med eget kapital.
Kommunen ska vara tillgänglig för alla, 
förutsägbar och transparent.

DET HÄR VILL VI:
● En gemensam värdegrund tas fram som foku-

serar på det som är viktigt för Nykvarnsborna.
● Ny och lättillgänglig webbplats tas fram 

i kommunen så att alla kan få tillgång till 
information och tjänster utifrån sina förut-
sättningar.

● Kommunen ska ha en välskött ekonomi i 
balans.

● Varje skattekrona används på det bästa och 
mest effektiva sättet.

● Effektiv förvaltning som jobbar med ständiga 
förbättringar.

● Det ska vara enkelt att komma i kontakt med 
tjänstemän och politiker.

● Fortsätta amortera på våra lån genom mark-
försäljning i Mörby.



VAL 2022

Det ska gå att leva hållbart 
i vår kommun
Vi tar hand om vår naturnära kommun genom att
vårda skogar, sjöar och naturreservat.

Klimatförändringarna är vår tids ödes-
fråga och kommuner är viktiga motorer 
i omställningen till ett hållbart samhälle. 
Vi ska vara med i den omställningen. Vi 
ska värna närheten till grönska i form av 
träd och annan växtlighet, vilket gynnar 
både vårt välbefinnande och den biolo-
giska mångfalden.

DET HÄR VILL VI:
● Bygga en återvinningscentral i centrala 

Nykvarn vilket skulle minska behovet att 
köra bil och det ger även nya möjligheter till 
återbruksverksamhet lokalt.

● Ta fram tydliga klimatmål för kommunens 
verksamheter.

● Styra miljöarbetet med hjälp av den beslu-
tade koldioxidbudgeten.

● Gynna den biologiska mångfalden genom 
att plantera träd och annan grönska runt 
om i vår kommun.

● Göra det lätt att ta sig runt i Nykvarn genom 
att promenera eller ta cykeln istället för 
bilen.

● Bygga fler gång och cykelvägar, bland annat 
till Sundsvik.

● Inventera växtligheten för att kunna skydda 
extra värdefulla växter.

● Skapa miljöer där bin och andra insekter 
kan frodas, bland annat genom att låta 
valda delar av kommunens större gräsytor 
förbli oklippta blommande ängar.

● Förstärka kompetens gällande gröna frågor 
genom att se över om det är möjligt att an-
ställa en kommunekolog, eller köpa tjäns-
ten från en närliggande kommun.

● Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade 
arbete med hållbar och klimatsmart mat till 
kommunens alla matsedlar.

● Fler laddplatser för elbilar på lämpliga plat-
ser, bland annat i centrum.

● Alla nya kommunala fastigheter ska förses 
med solceller. Vi ser gärna att även privata 
fastighetsägare gör detsamma.

● Bygga en större park med solceller, för att 
öka kommunens självförsörjningsgrad och 
minska vårt gemensamma CO2-avtryck.
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Alla som vill ska
ha möjlighet till
idrott
Det är nära till spontan aktivitet 
och friluftsliv.

Spontan aktivitet och friluftsliv ska 
vara lättillgängligt genom närheten till 
grönytor och våra fina naturområden. 
Nykvarns många fantastiska idrotts-
föreningar ska ha de rätta förutsätt-
ningarna för att kunna växa, vara aktiva 
och framgångsrika.

DET HÄR VILL VI:
● Skydda Alcrofältet och Oxvreten från annan 

exploatering genom att ta fram en styrande 
detaljplan över området.

● Fortsätta utveckla Furuborgsområdet till 
att bli Nykvarns idrottsområde.

● Rusta upp och fortsätt att utveckla kommu-
nens idrottsanläggningar.

● Öppna upp området Älgbostad/Hökmoss-
badet så att det känns välkomnande och 
fler vill vistas där.

● Det ska vara lätt att ta sig till våra rekrea-
tionsområden genom att promenera eller 
ta cykeln istället för bilen.

● Synliggöra fler naturområden med tydliga 
entréer med skyltar, till exempel vid Torv-
mossen.



VAL 2022

Det ska vara 
enkelt att driva 
företag i Nykvarn
Befintliga och nya företag ska kunna 
utvecklas och växa.

Vi vill se ett Nykvarn som växer med 
nya företag, där både befintliga och nya 
företag är framgångsrika och som anser 
sig finnas på rätt plats. Besöksnäringen 
är viktig för Nykvarn och ska även i fram-
tiden finnas på kartan som självklara 
besöksmål i Sverige.

DET HÄR VILL VI:
● Utveckla kommunens service till företagen, 

genom att erbjuda snabb dialog och stöd.
● Möjliggöra för fler företagsetableringar i 

attraktiva lägen ex. i Mörby.
● Verka för ett stort utbud av verksamheter i 

centrum.
● Klättra i näringslivsrankingen, genom att 

vara lyhörda för näringslivets behov.
● Fortsätta arbetet med att förbättra dialo-

gen med näringslivet bland annat genom 
ett fördjupat samarbete i näringslivsrådet, 
företagsbesök och nätverksträffar.

● Fortsatt arbete med att utveckla miljömo-
torcentrum i Sthlm Syd - Mörby.

● Detaljplanerna på Mörby ska möta olika 
kunders behov, stora och små tomter, fri-
köpta eller arrenderade.
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Nykvarnspartiet 
has been the
leading party 
for 20 years

● A school with high quality for everyone
● Reduce the number of children in 

preschool groups
● Invest more in school health care
● Elderly care with room for more care 

recipients
● Recycling center in Nykvarn

Some of our most important areas for 
the coming term:

Vote for Nykvarnspartiet 
on September 11th.

Nykvarnspartiet 
on ollut johtava 
puolue 20 vuotta

Jotkut tärkeimmistä alueistamme 
tulevalle kaudelle:

● Laadukas koulu kaikille
● Vähennä lasten määrää esikouluryhmissä
● Panosta enemmän kouluterveydenhuoltoon
● Lisää vanhustenhoitopaikkoja
● Kierrätyskeskus Nykvarnaan

Anna äänesi Nykvarnspartiet 
11 syyskuuta.
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