
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

Det började med rösträtten. 

 

Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. Då vände sig 

många emot idén att alla medborgare skulle ha inflytande och yttrandefrihet – oavsett kön, inkomst 

och bakgrund. Tanken att varje människa ska vara fri att forma sitt liv har sedan dess legat till grund 

för den liberala politiken. 

 

Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. 

Människan är utrustad med förnuft, känsla, samvete och ansvar. Vi har alla rätt till liv, frihet och 

sökande efter lycka. Samtidigt har vi ansvar för att dessa rättigheter tillkommer var och en. 

Respekten för att alla individer är jämlika i värde och värdighet innebär att varje människa har rätt 

till självbestämmande.  

 

Liberal rättvisa handlar om lika förutsättningar, inte om lika resultat. Det liberala samhället är i 

ständig förändring, eftersom varje människa måste få chansen att bestämma över sina egna 

livsvillkor så långt det är möjligt. Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs 

livschanser genom att utjämna de förutsättningar som befinner sig bortom den enskildes kontroll. 

Politiken ska prioritera att öka friheten för dem som har minst frihet.  

 

Det liberala samhället förutsätter tankefrihet. Varje människa har rätt att fritt och öppet uttrycka sin 

åsikt, bilda opinion för den och försöka övertyga andra, uttrycka sig konstnärligt och söka ny 

kunskap. Varje människa har rätt att uttrycka sin religiösa tro och utöva sin religion i gemenskap, 

liksom frihet att inte tillhöra någon religion. Tryck- och yttrandefrihet, föreningsfrihet, mötes- och 

demonstrationsfrihet är nödvändiga delar av tankefriheten.  

 

Det liberala samhället förutsätter ekonomisk frihet. Äganderätten, rätten att köpa, sälja och ge bort 

egendom, rätten att starta företag och rätten att söka sig till ett visst yrke är nödvändiga för att den 

enskilda människan ska kunna forma sin tillvaro. Varje individ har rätt till kunskap och 

grundläggande ekonomisk och social trygghet. I en dynamisk ekonomi skapas den utveckling och 

välfärd som ökar människans möjligheter.  

 

De liberala värderingarna är internationella och universella. Friheten känner inga nationsgränser 

och har varken kön, hudfärg eller religion. Friheten är fullt förverkligad först när den gäller alla 

människor på jorden och den sista diktatorn har fallit. 

 

I det liberala samhället får individen nya chanser, hela livet. 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

I Nynäshamn har ett långsiktigt och aktivt arbete skapat ett jämställt och jämlikt samhälle, där ingen 

människa utsätts för förtryck, kränkningar eller negativ särbehandling. Genom gott samarbete och 

gemensam framtidstro är kommunens personal känd för sin snabba och korrekta service och 

innovativa lösningar. 

 

Kommunens attraktionskraft visar sig tydligt genom befolkningens tillväxttal. Människor väljer 

aktivt att flytta till Nynäshamns kommun, bland annat för det goda boendet men också för den 

utmärkta skolan. I Nynäshamn finns goda utbildningsmöjligheter för barn och ungdomar, tillgång 

till kompetensutveckling för vuxna. Tack vare att alltfler unga väljer en akademisk utbildning efter 

gymnasiet har utbildningsnivån i kommunen stigit avsevärt.  

 

Tillgången till kommunala verksamheter ger trygghet, då de är anpassade efter invånarnas 

omväxlande och skiftande behov. Kommunen erbjuder också en bra omsorg om äldre och personer 

med funktionsvariation. Livskvaliteten berikas ytterligare av en levande kultur och ett rikt 

föreningsliv.  

 

Kommunen har ett aktivt näringsliv. Vår port mot Östersjön har skapat möjligheten att utmärka 

Nynäshamn som ett maritimt centrum och som en viktig länk mellan Stockholm och övriga Europa. 

Det havsnära läget medför också utmärkta miljöer för boende och rekreation, något som inte minst 

visar sig i småstadsidyllen i Nynäshamns stad eller i Sorundas böljande kulturlandskap.  

 

Kommunen arbetar aktivt tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa ett hållbart 

klimatneutralt samhälle. Nynäshamns kommuns omvärldsberoende när det gäller energiförsörjning 

är lågt och en stor del av den energi som kommunen använder kommer från klimatneutrala eller 

förnyelsebara källor. 

 

Delaktighet, transparens och goda möjligheter för utveckling har skapat en kommun vi alla kan vara 

stolta över. Ett Nynäshamn vi alla tar ett gemensamt ansvar för. 

 

Välkommen till Nynäshamn år 2030! 
  



 
 

 

 
 

 

  

 

 

Nynäshamn har en lång historia. Nynäs gård nämns första gången 1289 och hörde under 

medeltiden till de största godsen på Södertörn. Namnet Nynäshamn är känt sedan 1644. Fram till 

slutet av 1800-talet var det som i dag är Nynäshamn bara ett mindre fiskeläge.  

 

1901 invigdes järnvägen till Nynäshamn och året efter inleddes reguljär trafik till Gotland. I början 

av 1900-talet gjordes också försök att etablera Nynäshamn som badort. Nynäs havsbad med 

kasino, badhotell och badhus byggdes och flera sommarhus anlades. Badhusrörelsen gick dock i 

konkurs 1917 och badhuset brann på 1930-talet. 

 

Utvecklingen av hamnen och Nynäshamn som industristad gick dock bättre. År 1928 etablerade 

Axel Ax:son Johnson ett raffinaderi och år 1930 grundades bolaget Nynäs Petroleum. År 1913 

flyttade Kungl. Telegrafverket, sedermera Televerket, sina verkstäder från Stockholm till 

Nynäshamn. Denna verksamhet övertogs av Ericsson 1994 men lades ner 2005.  

 

Nynäshamns tid som utpräglad industristad, där en stor del av befolkningen jobbar i stora 

industriföretag, är förbi. Nya, mindre företag växer fram, i staden och på landsbygden, och butiker 

tar över de tidigare televerkstäderna. Den gamla industristaden har somnat och vi lever i en 

brytningstid som kräver ett modigt politiskt ledarskap där vi tillsammans, aktivt formar den 

kommun vi vill leva i. 

 

Vi ser i dag att alltför många människor har det tufft. Det går en klyfta mellan frihetens och 

ofrihetens Nynäshamn. Mellan dem som har försörjning, trygghet och alla chanser – och dem som 

saknar både hopp och möjligheter. Mellan den som är insatt och den som är utsatt. Mellan stad och 

land. När Nynäshamn går in i en ny tid finns ingen större uppgift än att överbrygga den klyftan. 

Därför krävs en vaken politik som ger helt ny energi om varenda människa ska få frihet och 

framtidstro tillbaka.    

 

Vi Liberaler vill de närmaste åren se en politik som stärker och ger ny energi till invånare och 

kommunens medarbetare. Vi har valt ut tre politikområden som är särskilt energigivande. 

 

    

 



 
 

 

 
 

 

Andelen behöriga lärare måste öka. För att 

kunna locka fler lärare till kommunen måste 

vi börja med att förbättra förutsättningarna 

för dem som redan finns på plats. Vi behöver 

göra breda förbättringsinsatser, men också 

med mer genomtänkta rekryteringsmetoder. 

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter 

om den används rätt. Det utvecklas ständigt 

nya plattformar och program som berör 

skolan. Kommunen behöver en gemensam 

läroplattform och erbjuda eleverna i de högre 

åldrarna en fullständig uppsättning digitala 

läromedel vid sidan av de traditionella. 

Det är viktigt att utvecklas i yrket. Med ökad 

erfarenhet bör lärarna uppmuntras att anta 

svårare undervisningssituationer och mer 

arbetskrävande elevgrupper. Särskilt 

förstelärarna bör uppmuntras att söka sig till 

skolor med störst utmaningar. Kommunen 

bör ha en gemensam lönepolicy som 

uppmuntrar lärare att åta sig tuffa 

utmaningar genom att tydligt premiera en 

positiv kunskapsutveckling i elevgruppen. 

Skolresultaten skiljer sig uppseendeväckande 

mycket mellan olika skolor i kommunen. 

Vidare ser vi stora skillnader utifrån 

elevernas kön och socioekonomiska 

bakgrund. Så kan det inte få fortsätta. 

Likvärdigheten måste öka. En större del av 

kommunens utbildningsresurser behöver 

därför gå till skolor som har många elever 

med tuffa förutsättningar, ofta elever från 

hem med svag studietradition. På så vis kan 



 
 

 

 
 

 

skolan på ett tydligt sätt jämna ut skillnader 

som beror på elevernas olika bakgrund. 

Utmärkande för Nynäshamns skolor ska vara 

att eleverna erbjuds ständiga utmaningar. 

Elever som når kunskapskraven snabbt måste 

kunna gå vidare till nästa årskurs. Det ska gå 

att ”tjuvstarta” gymnasiekurser i grundskolan 

och gymnasieelever bör kunna påbörja 

högskolekurser i ämnen där de ligger långt 

framme. Detta underlättas genom 

utvecklingen av Campus Nynäshamn.  

En grundförutsättning för att lära sig i skolan 

är att vara närvarande och delta aktivt i 

undervisningen. Normen ska vara att varje 

lektion ska genomföras och starta på utsatt 

tid och att undervisningstid inte ska gå till 

spillo till följd av oordning. Alla elever ska 

vara närvarande och i god form för att kunna 

delta aktivt. Samarbetet mellan hem och 

skola bör därför fördjupas så att föräldrarnas 

ansvar för elevernas sömn, kost och hälsa 

underlättas.   

Senast en ny grundskola invigdes i 

Nynäshamns tätort var 1964. Det har hänt 

mycket skolans värld sedan dess. 

Skolbyggnaderna är inte bara slitna utan är 

också dåligt anpassade till moderna 

undervisningssätt och varierande 

gruppstorlekar. Campus Nynäshamn bör ha 

en ny högstadieskola som ersätter dagens 

båda skolor i staden. Genom en större skola 

finns förutsättningar att erbjuda 

undervisning som är mer anpassad för olika 

elevers förutsättningar. De skolor som 

lämnas bör renoveras och ge plats för de 

yngre eleverna.  

Nynäshamns gymnasium har i dag stora 

lokaler, byggda i mitten av 70-talet, långt 

innan det fria gymnasievalet möjliggjorde för 

gymnasieeleverna att söka sig mot 

Stockholm. Nynäshamn bör samordna 

gymnasiet med grannkommunerna så att 

utbuden kompletterar varandra bättre. 

Campus Nynäshamn bör erbjuda ett tydligt 

profilerat programutbud med en 

sammanhängande profil. 

Redan i dag har kommunen ett mycket bra 

lärcentrum för dem som studerar 

högskoleutbildningar på distans. Här bör 

också några högskoleutbildningar kunna 

erbjudas i fysisk form. På sikt bör Campus 

Nynäshamn samverka med ledande 

lärosäten. Kommunen bör eftersträva att 

andelen invånare med högskoleutbildning 

ska öka. 

 



 
 

 

 
 

 

 

Den psykiska ohälsan ökar allra mest hos 

unga. Individuella besök hos skolsköterskan 

är sedan länge en självklarhet och vi anser att 

det borde vara lika naturligt att ta hand om det 

psykiska som fysiska. Idag är tröskeln för att 

be om psykisk hjälp ofta hög för många. 

Därför vill vi erbjuda alla elever i årskurs 7 ett 

individuellt kuratorssamtal. Den som så 

önskar ska sedan ges möjlighet för fler 

uppföljande samtal. 

  

Ungdomar spenderar en stor del av sin vakna 

tid i skolan, samtidigt som eventuella problem 

ofta återfinns på hemmaplan eller på andra 

ställen utanför skolans väggar. Sjunkande 

skolresultat eller hög frånvaro är ofta tecken 

på att något inte står rätt till och då måste 

samhället agera snabbt. Därför bör 

socialtjänsten finnas på varje skola i form av 

en ”skolsocionom” som lär känna både 

verksamhet och elever och kan agera snabbt 

vid behov. 

 

Lågstadiets fritidsform varken lockar eller 

behövs för barnen i mellanstadiet. Men det 

betyder inte att barnen ska lämnas utan 

vuxenkontakter i en tid då det behövs mer än 

någonsin. Genom engagerade fritidsledare 

och fler aktiviteter vill vi skapa en tryggare 

tillvaro med mer vuxenkontakter, som 

alternativ till ensamtid framför skärmar.  

 

 

 

  
Ökad tillgänglighet är ett viktigt steg för att 

förbättra livssituationen för till exempel 

personer med funktionsvariation, därför måste 



 
 

 

 
 

 

vi satsa mer resurser på kommunens 

offentliga miljöer och vägar. Så att de blir 

tillgängliga och trygga för alla.  

 

Den som har omfattande funktionshinder ska 

kunna leva ett liv som alla andra. Det är 

utgångspunkten för rätten till personlig 

assistans. Det innebär olika saker för olika 

människor och insatserna kan därför inte 

standardiseras. Vi anser att valfrihet och 

självbestämmande ska vara en självklarhet 

för alla insatser enligt LSS, oberoende 

utförare.  

Vi kommer kämpa för att lagen återupprättas 

så att assistansanvändare och deras anhöriga 

får friheten tillbaka. 

 

Kommunen kan göra mycket men inte allt. 

Det ideella engagemanget i civilsamhället är 

ovärderligt för vårt samhälles sociala 

skyddsnät. Kommunen ska aktivt stödja 

exempelvis kvinno-, mans-, tjej- och 

brottsofferjourer och det viktiga arbete dessa 

gör. Vi accepterar ingen form av 

hedersrelaterat våld och förtyck och vill att 

kommunen ska öka kunskapen om situationen 

i Nynäshamn för att förhindra att barn och 

unga utsätts för kränkning av sina rättigheter i 

vår kommun. 

 

Bara för att man gått i pension betyder det 

inte att man vill sluta arbeta. Erbjud de äldre 

att bidra med sin kompetens och kunskap 

inom t.ex. skolan, förskolan. 

Fler bostäder behöver byggas i kommunen för 

att ge varje människa mer makt över sin 

vardag. Genom att öka utbudet av tillgängliga 

bostäder för personer med funktionsvariation 

och att flera trygghetsboenden byggs, ökar 

också möjligheten för den enskilde att välja 

den boendeform som passar bäst. 

Kommunens vård- och omsorgsboenden 

Sunnerbo och Tallåsen behöver  dessutom 

rustas upp, byggas ut och moderniseras. 

 

 

Kommunen behöver erbjuda ett större utbud 

av fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter 

för äldre och personer med 

funktionsvariation. Detta ska ordnas på alla 

kommunens äldreboenden med hjälp och 

stöd av kommunal samordnare. Givetvis ska 

man kunna ta sig till och från aktiviteten 

också, på egen hand eller med hjälp. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Mer resurser behöver satsas för att göra 

Nynäshamns fantastiska förutsättningar 

kända för fler, både nya invånare och 

företagare. Kommunen kan arbeta mer 

strategiskt och proaktivt med att skapa nya 

företagsetableringar samt kunna hjälpa lokala 

företag som växer till nya större lokaler.  

För att möjligheten att växa ska finnas så 

behövs fler bostads- och 

verksamhetsområden byggas. Här tycker vi 

att kommunen kan gå före och planlägga på 

eget initiativ för att minska företagens risker 

samt kapa tider och kostnader. 

Stärk samarbetet mellan skola, högskola och 

näringslivet. God utbildning är basen för 

varje individ, men sedan behövs det möjlighet 

till högskolestudier, vidareutbildning och 

kompetenshöjande kurser genom hela livet. 

Vi behöver satsa mer resurser på NKC för att 

kunna bredda och fylla på möjligheterna till 

distansutbildningar och KY-utbildning. 

 

 

 

 

För Nynäshamn är goda möjligheter för 

jobbpendling avgörande för ett välmående 

näringsliv. Vi vill rädda snabbtågen – så 

kallad skipstoptrafik - och utöka 

pendeltågstrafiken till kvartstrafik i 

rusningstid. Pendlingsbuss 861 till 

Gullmarsplan ska permanentas och erbjuda 

trafik i båda riktningarna såväl morgon som 

eftermiddag. 

 

Vi vill göra det lättare för fler att pendla till 

arbete utanför kommunen utan behöva ta bil. 

Kollektivtrafik ska vara förstahandsvalet. Då 

krävs att det finns goda möjligheter att 

parkera samt hämta eller lämna passagerare 

vid tågstationer och viktiga busshållplatser. 



 
 

 

 
 

 

Vi vill utöka parkeringsmöjligheterna 

exempelvis vid Segersängs station, Ösmo 

trafikplats och viktiga busshållplatser i 

Sorunda. Givetvis ska det finnas ladd-stolpar 

för elfordon vid dessa parkeringsplatser. 

 

Flera vägar i kommunen har mycket tung 

trafik. Många känner i dag stor otrygghet, 

inte minst cyklister och fotgängare, som rör 

sig längs vägen. På många ställen saknas 

också säkra skolvägar och cykelvägar. Vi vill 

se upprustning, rätning och breddning av de 

tyngst trafikerade vägarna. Vi vill också att 

Trafikverket tar ansvar för sina vägar, V225 

och Segersängsvägen, och arbetar för att höja 

trafiksäkerhet längs dem.   

Kommunen ska vara en möjliggörare som 

hjälper kommunens invånare och företag att 

nå sina mål och drömmar. I alla kontakter 

med kommunen ska man kunna förvänta sig 

ett trevligt bemötande och en snabb och 

korrekt service. Alla som haft kontakt med 

kommunen ska efter avslutat ärende erbjudas 

möjlighet att lämna synpunkter som sedan 

kan användas för ett hela tiden utvärdera och 

utveckla servicen. 

Idag finns många företag som specialiserat 

sig på att skapa verktyg till olika 

välfärdstjänster,  till exempel enkla kösystem, 

arbetsredskap för omsorgspersonal och 

mycket mer. Vi vill inrätta en 

välfärdsverkstad i Nynäshamn där 

entreprenörer kan få hjälp att utveckla sina 

idéer samt testa sina idéer och uppfinningar i 

kommunens verksamheter. Vi tror att 

Nynäshamn kan bli ett nav för välfärdsföretag 

som har hela Sverige som marknad. 

  

I dagens samhälle bör invånarna kunna 

förvänta sig en dygnetruntöppen kommun. 

Kommunen bör ha en automatiserad chatt 

som kan svara på vanliga frågor precis som 

många företag har. Bygglov, ansökningar till 

förskolan och tidsbokning hos kommunens 

företagslots är alla exempel på saker som ska 

vara lätt att göra digitalt. För att 

tillgängliggöra kommunen för fler ska 

videomöten med handläggare och 

kontaktpersoner vara en självklar 

valmöjlighet. 

 
 


