NYKÖPING VÄXER OCH UTVECKLAS

Kommunalt handlingsprogram 2019-2022

För ett starkare och tryggare Nyköping
Under de senaste fyra åren har Nyköping vuxit och utvecklats snabbt. Nya bostäder
har byggts, företag har etablerat sig och fler har fått jobb. Undersökningar visar
att skolresultaten har förbättrats och att våra äldre är nöjda med kvalitén i äldreomsorgen. Vår kommun är helt enkelt en bra plats att leva och bo i.
Samtidigt har vi utmaningar. Vi behöver bygga fler förskolor, skolor och äldreboenden
så att vi kan fortsätta stärka välfärden. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar
måste minska. När våra äldre behöver hjälp ska de inte mötas av onödiga svårigheter.
Våra viktigaste områden är: alla barn ska ges bästa förutsättningar för att lyckas i
skolan, alla som kan jobba ska jobba, Nyköping ska vara en trygg plats för alla invånare.
Vi behöver tillsammans skapa åtgärder som leder till ökad trygghet i våra utsatta
områden.
I det här programmet presenterar vi idéer om vad vi tycker Nyköping behöver under
de närmasta fyra åren, under mandatperioden 2019-2022. Vill du veta mer om vår
politik är du välkommen att höra av dig.
E-post: nykoping@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraternanykoping.se

Jämställdhet, jämlikhet och integration
För oss socialdemokrater finns det tre politikområden
som ska genomsyra alla beslut som tas: jämställdhet,
jämlikhet och integration. Det är att egentligen uttrycka att
alla människor ska få komma till sin rätt och leva ett liv
fritt från fördomar, diskriminering och en ojämlik fördelning
av våra gemensamma resurser.

Jämställdhet

Varje människa är unik och människovärdet är lika. Att uppnå jämställdhet kan vi
bara göra genom att se de olika förutsättningar som män och kvinnor har. För att
kunna göra det behöver vi sätta upp mål för verksamheten. Jämställdhet och rättvis
behandling är en del av tryggheten för kvinnor och män, flickor och pojkar. Därför
ska alla kommunala beslut jämställdhetsgranskas och säkra trygghet och rättvis
behandling. Det handlar även om att utbilda i HBTQ-frågor. Elever bör uppmuntras
att välja utbildning som bryter upp den könssegregerade arbetsmarknaden för att
utveckla de individuella möjligheterna för ett tillfredsställande yrkesliv.

Jämlikhet

Jämlikhet är bra för alla - det möjliggör en god hälsa och ett gott arbetsliv. En speciell
form av ojämlikhet som vi ser i skolan och på fritids är barn som drabbas av fattigdom,
så kallad barnfattigdom. För att kompensera familjers fattigdom ska skolan vara helt
avgiftsfri och det ska finnas meningsfulla aktiviteter under lov.

Integration

Ytterligare ett perspektiv i vår strävan för att uppnå jämställdhet och jämlikhet är
integration. I vardagligt tal menas insatser för människor som kommer från andra
länder men integration är mer komplex än så. Det handlar om tillgång till bostad,
jobb och en aktiv fritid.
Vi behöver göra mer för att inkludera människor som bor i socialt utsatta områden,
till exempel att bygga ett aktivitetshus. Detta för att skapa naturliga mötesplatser
där vi kan mötas och byta åsikter och erfarenheter med varandra.

Ett socialt och omtänksamt Nyköping

Det är vår gemensamma uppgift att se till att välfärden når alla, vi ska visa omsorg
om människor som drabbats av svårigheter. Det kan handla om att fly från ett annat
land, en oväntad livskris eller att man drabbas av sjukdom. Händelser som inte är
planerade eller går att påverka men som utmanar enskilda människors liv och vardag.
Då ska man kunna lita på att samhället finns där med sitt skyddsnät.

Att kunna omskola sig för att kunna ta ett nytt jobb är viktigt. Vi vill utveckla vuxenutbildningen på Campus Nyköping. Människor ska få en utbildning så att man kan
försörja sig själv. Ett sådan åtgärd är det så kallade OFTA-projektet (omvandla
försörjningsstöd till arbete), där människor som tar emot försörjningsstöd får
möjlighet att under ett år arbeta inom kommunen och få avtalsenlig lön i syfte att
utbildas, omskolas och ta ett steg vidare i livet. Det vill vi fortsätta med. Vi måste också
samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser så att alla som kan jobba får jobba.

SFI-undervisningen, Svenska för invandrare, ska vara obligatorisk för alla nyanlända.
Språket och utbildning är den viktigaste nyckeln in i det svenska samhället. Dessutom
måste vi ge människor som har kunskap med sig möjlighet att validera den och
kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden så fort som möjligt.

Alla som har en funktionsnedsättning ska kunna få stöd och hjälp av kommunen att
hitta en fungerande vardag med utbildning, fritid och arbete. Vi vill verka för att vård
ska ges så nära hemmet som möjligt för att inte tappa det sociala sammanhanget.
Vi vill även utveckla formen ”boendestöd” där den enskilde aktivt deltar i vardagssysslor tillsammans med sin vårdgivare.

URBAN
GRANSTRÖM
KOMMUNALRÅDSKANDIDAT

”Skolan kommer alltid
vara den viktigaste frågan”

Skolan, integrationen och tryggheten är de tre viktigaste
frågorna inför valet för Urban Granström.
- Skolan har otroligt stor betydelse och kommer alltid att
vara den viktigaste politiska frågan. Jag är helt övertygad
om att en skola som ger alla barn lika möjligheter att lyckas
bidrar också till att lösa integrationsproblemen.

Som kommunalråd och ordförande i Nyköpings kommunstyrelse har Urban Granström det yttersta ansvaret för den
socialdemokratiska politiken i kommunen.
- Alla ska kunna lita på samhället, den som behöver hjälp
ska få hjälp, men i dag fungerar det inte alltid så. Det är ett
stort gemensamt åtagande, det går inte att sänka skatten
samtidigt som alla ska få samma trygghet. Istället är det
tillväxten, att allt fler väljer att flytta till Nyköping, som ger
möjlighet att trygga välfärden.

Fler invånare skapar fler jobb, nya bostäder, förskolor och
skolor byggs och servicenäringen växer.
- Ibland blir vi beskyllda för att vara ”betongvänster”, men
vi löser ju inte problemen genom att inte bygga, vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för att alla ska känna
sig trygga och bygga en välfärd som fungerar.

Urban Granström är uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem i
norrbottniska Piteå. Det har starkt påverkat hans samhällssyn
och politiska vägval.
- Mina föräldrar föddes på 1930-talet och de hade inte
råd att fortsätta sin skolutbildning, de hade inte rätt bakgrund. Samtidigt jobbade de hårt för att vi barn skulle ha
det bra och gav mig en fantastisk uppväxt.

Grundskolan och gymnasiet var på papperet öppna för alla.
Men när Urban Granström själv började plugga på universitetet
i Umeå 1993 upptäckte han att de gamla mönstren fortfarande
fanns kvar.
- Det var ju bara sju procent av mina kurskamrater som
hade samma bakgrund som jag, så visst bakgrunden spelade
stor roll fortfarande.

Som nyutbildad gymnasielärare kom Urban Granström till
Nyköping och Gripenskolan 1998. Nästan omedelbart blev
han fackligt engagerad i Lärarnas Riksförbund.
- Det kändes som en plikt att ställa upp. För vill man ha
en förändring måste man också göra något själv.

Tre år senare tog han en aktiv politisk ställning, gick med i
Socialdemokraterna och blev efter valet 2002 ledamot i barnoch ungdomsnämnden, som har det politiskt ansvaret för
förskola och grundskola. Sedan 2006 har Urban Granström
varit Socialdemokraternas toppnamn i Nyköpings kommun.
De första fyran åren som oppositionsråd och efter valet 2010
som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.
- Jag är stolt över att vi socialdemokrater i Nyköping har
lyckats driva många tunga frågor framåt, vi har byggt nya
skolor och bostäder och på nationell nivå pågår planeringen
av Ostlänken.

Och han tänker inte sitta med armarna i kors efter valet.
- Nej, man kan aldrig sluta att driva på, avslutar Urban
Granström.

NÅGRA AV VÅRA FÖRSLAG INOM
JÄMLIKHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION

Alla beslut inom kommunen ska jämställdhetsgranskas
Aktivt motarbeta hedersförtryck
Utbilda anställda inom kommunen om mäns våld mot kvinnor
Fler verksamheter inom kommunen ska HBTQ-certifieras
Skolan ska vara avgiftsfri och jämlik
Meningsfulla aktiviteter på skollov för barn och unga
Skapa ett aktivitetshus i Brandkärr
Utveckla arbetet med att omvandla försörjningsstöd till arbete
Förbättra formerna för SFI-undervisningen
Samordna kommunens olika arbetsmarknadsinsatser

Tillväxt, utveckling och hållbarhet
Världen, Sverige och Nyköping är i en tid av förändring.
Då krävs det en sammanhållen politik för att möta de
stora utmaningarna. De senaste fyra åren har Nyköping
vuxit och utvecklats. Både människor och företag flyttar
till Nyköping. Vi vet att den svenska modellen, som
alla ska omfamnas av, gör både Nyköping och Sverige
fantastiskt. Vi ska tillsammans ta gemensamt ansvar
för vår framtid.
Framtiden ska präglas av tilltro till människors resurser.
Alla som kan jobba ska jobba. Framtiden är vår! För
oss är trygghet en av de viktigaste framtidsfrågorna.
Trygghet betyder olika för olika människor. För småbarnsföräldrar kan det innebära tillgång till förskola nära där
man bor, för ungdomar kan det betyda att det fungerar
bra i skolan, för anställda kan det betyda att ha en god
arbetsgivare och för äldre ett seniorboende med hög
trivsel samt tillgång till bra vård.
När vi växer skapas möjligheter för kommunen att utöka
samhällsservicen och ha ett rikt kultur- och fritidsliv.
Det ger oss möjlighet att arbeta ännu mer aktivt för
jämlikhet, jämställdhet och integration. Alla människor
ska komma till sin rätt.

Nyköping fortsätter växa

Under vårt styre har Nyköping utvecklats snabbt. Nya bostäder har byggts, företag
har etablerat sig och fler har fått jobb. Vår kommun är en bra plats att leva och bo
i. Tillsammans skapar det förutsättningar och möjligheter för Nyköping.

Unika möjligheter

Snart byggs Ostlänken. Det stärker vår placering med tillgång till Stockholm/Skavsta
internationella flygplats, djuphamn i grannkommunen Oxelösund och modern tågtrafik. Vi har även tillgång till utbrett bredband och direkt anslutning till motorväg för
effektiv logistik. De möjligheterna ska vi ta tillvara, genom att erbjuda förutsättningar för
ett ökat företagande och tillväxt. Vi kommer också få ett helt nytt resecentrum, där
människor kommer att mötas och där vi möjliggör för modern kollektivtrafik, miljövänlig cykelpendling och bra parkering. En viktig del av vårt framtida företagande
ligger inom besöksnäringen. Kommunen ska vara öppen för alla som vill besöka
vår stad. Vi ska utvecka och levandegöra centrum. Nyköping har unika möjligheter.

Företagande och arbete

Kommunen ska vara en bra och effektiv samarbetspartner för den som vill starta företag
eller flytta sin verksamhet hit. Arbetet med företagsetableringar ska fortsätta
utvecklas. Vi vill även öka samarbetet mellan Campus Nyköping, Arbetsförmedlingen
och näringslivet, för att skapa grund för företagare att rekrytera medarbetare med
rätt kompetens. Förutsättningar för ett gott arbetsliv, måste innehålla goda pendlingsmöjligheter, för effektiva arbetsresor.
När kommunen gör upphandlingar ska de utgå från LOs och Socialdemokraternas
nationella upphandlingsstrategi med bra sociala och miljömässiga villkor.

Bostäder

Fler som flyttar till Nyköping skapar efterfrågan på bostäder. Nyligen har flera nya
bostadsområden vuxit fram och vi behöver ännu fler. I en växande kommun kommer
tillgången till bostäder att vara avgörande, både i de mindre tätorterna och i
staden. Vi ger förutsättningar för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och villor.
Ett exempel på det är att vi nyligen gav Nyköpingshem direktiv att bygga 1 000 nya
hyresrätter samt att fortsätta renovera och underhålla allmännyttans stora bostadsområden. Tio procent av nyproducerade hyresrätter ska gå till människor som har
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Ett hållbart Nyköping

När Nyköping växer skapas nya förutsättningar för miljön. Kommunen ska vara en
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar plats att leva i. Det vi kan göra i kommunen
är att minska vår egen klimatpåverkan och resursförbrukning. När kommunen kan
föregå med gott exempel ska vi göra det. Exempel på det kan vara att minska vårt
eget matsvinn, sätta solcellspaneler på offentliga byggnader eller etablera en energipark. När kommunen gör upphandlingar, ska vi utgå ifrån sociala och miljömässiga
villkor. Vi vill också prioritera en prisvärd och enkel kollektivtrafik, busstrafiken ska
vara fossilfri på landsbygden och drivas med el i staden.

Stad och land

Nyköping är en medelstor och välmående kommun med flera småorter och landsbygd. Den grundläggande samhällsservicen måste nå fram till alla invånare, oavsett
var man bor. Vi vill även fortsätta att stödja kommunbygderådet och pröva modellen
med medborgarbudget, som ger invånarna på landsbygden ett ökat inflytande över
sitt närområde. En del utav landsbygden i Nyköping är vår fantastiska skärgård med
unika kulturmiljöer. Därför har vi beslutat att köpa skärgårdshemmanet Horsvik. Staden
Nyköping har också möjligheter, vi ska stödja utvecklingen av staden i samverkan med
företagare, fastighetsägare och boende. För att främja utvecklingen behöver vi fortsätta med “Bo i Nyköping”-kampanjen, som vi även vill lyfta till landsbygden, med
“Bo på landet - i Nyköping”.

SOFIA
AMLOH
RIKSDAGSKANDIDAT

”Orättvisor rör upp mina djupaste känslor,
arbetsrätten är lika viktig som integration”

Finanskrisen 2008 och 2009 väckte på allvar SSAB-anställda
Sofia Amloh politiskt. Hon var fackligt engagerad, hon satt
med i facket IF Metalls klubbstyrelse och var med om flera
tuffa förhandlingar som gällde personalnedskärningar.
- När vår klubbordförande förklarade att många av dem
som blir uppsagda inte kommer att få 80 procents ersättning
från A-kassan, då trillade polletten ned. De som inte jobbat
100 procent de senaste 365 dagarna, vilket handlade om
många människor som varit sjukskrivna eller föräldralediga,
skulle alltså drabbas extra hårt av den borgerliga regeringens
försämring av arbetsrätten.

I det ögonblicket insåg Sofia Amloh att det inte skulle räcka med
ett fackligt engagemang för att förändra. De frågorna avgjordes
inte i förhandlingar utan i Sveriges riksdag, där de fyra borgerliga
partierna satt i majoritet och hade bildat regering.
- Då förstod jag att jag måste jobba politiskt för att kunna
ändra på orättvisorna. Det krävdes en annan spelplan för
mig. Arbetsrätten är precis lika viktig som integrationen.
Jag vill inte ställa frågorna mot varandra, men varje vecka
dör en LO-medlem på sin arbetsplats, och det är fler än
alla dödsskjutningar i våra utsatta områden.

Sofia Amloh gick med i Socialdemokraterna och fick sitt första
politiska uppdrag, som styrelseledamot i Nyköpings arbetarekommun. Så småningom erbjöds hon en plats som ersättare
i kommunens bygg- och tekniknämnd och utsågs sedan efter
valet 2014 till ordförande i miljönämnden.
- Jag är i grunden samhällsvetare, har läst universitetskurser i
psykologi och ekonomisk historia, men åren i miljönämnden
har varit enormt lärorika.

Inför valet kandiderar Sofia Amloh till riksdagen och hon drivs
av en obändig tro på rättvisa, både på arbetsplatserna och
samhället i stort.
- Orättvisor rör upp mina djupaste känslor. Jag har sett
vad klassklyftorna i praktiken kan göra med människor och
det är otroligt viktigt att vi får ihop samhällskittet igen.

Sofia Amloh är uppvuxen i Oxelösund, på den sida av motorvägen där de allra flesta bodde i flerfamiljshus och jobbade
på SSAB. Hennes morfar och mormor arbetade båda på järnverket, liksom hennes mamma, och det präglade hennes tillvaro
starkt.
- Morfar var skyddsombud på stålverket och vi har suttit
vid köksbordet hemma på Föreningsgatan och sett röken
från skorstenen vid LD-ugnen. Mormor var traversförare,
liksom min mamma, de körde förresten samma kran.

Under tonåren och gymnasietiden i Nyköping kom Sofia Amloh
i kontakt med en helt annan värld. Hon fick nya kamrater, varav
många var akademikerbarn, och jobbade hårt för att få bra betyg
för att kunna plugga vidare.
- Men jag hittade inte mig själv i den världen. Efter studenten
jobbade jag istället och när min morfar vårvintern 2007
uppmanade mig att söka sommarjobb på SSAB kom jag
till stålverket och fick så småningom en fast anställning.

Med sin bakgrund på SSAB och i IF Metalls styrels kan Sofia
Amloh bidra med unika kunskaper till Sveriges riksdag.
- Jag tror att vanligt folk måste bli företrädda av vanligt
folk. Och så ska jag arbeta hårt, allt går att förändra, men
det finns inga genvägar dit, avslutar Sofia Amloh.

NÅGRA AV VÅRA FÖRSLAG INOM
TILLVÄXT, HÅLLBARHET OCH UTVECKLING

Utveckla ett resecentrum för effektivt resande
Utveckla besöksnäringen i centrum
Bygga nya hyresrätter i hela kommunen
Skapa nya bostadsområden
Möjliggöra för bättre cykelpendling
Stödja arbetet med Kommunbygderådet
Ge allmänheten tillgång till skärgården
Kampanj för boende på landet i Nyköping
Försök med medborgarbudget på några orter
Fortsätta bredbandsutbyggnad i hela kommunen

Välfärd och trygghet
För oss är det självklart att oavsett vem du är, om du
bor i tätort eller på landsbygd så ska du kunna lita på
att välfärden finns där för dig. När välfärden fungerar
och omfattar alla, vågar vi mer: byta jobb, starta företag,
bilda familj, flytta eller börja studera. Det vinner vi alla
på. Välfärden måste bygga på principen om: av var
och en efter förmåga, åt var och en efter behov - den
ska vara solidariskt finansierad och utjämna skillnader,
såsom klass och kön.

En skola för alla

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Det ska finnas lika tillgång till en god utbildning,
meningsfull fritid och en drogfri miljö. Barnens möjlighet till delaktighet och inflytande
ska utvecklas. Alla ska känna sig trygga, oavsett om det är i klassrummet, omklädningsrummet eller på skolgården. Vi kommer aldrig acceptera mobbning eller diskriminering.
Utbildningen i förskolan ska stödja alla barns utveckling och lärande. Förskolan ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är särskilt viktigt
att barnen från socialt utsatta områden får gå i förskola.
Skolan har ett omfattande uppdrag: den ska utbilda, fostra och kompensera ojämlikhet.
Kunskap ska alltid sättas i första rummet. De barn och ungdomar som har det svårast,
ska få de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi tror på en inkluderande skola där
elever med olika bakgrund möts i vardagen.
Vi vill också se över möjligheterna att införa en skola med särskild pedagogisk kompetens.
Samarbetet mellan skola, socialtjänst och vård måste bli bättre för att ge snabba
insatser till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa eller som riskerar att gå
ut med ofullständiga betyg.
En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet, därför
ska vi verka för att fler elever går ut gymnasieskolan med fullständiga betyg. Fler
behöver samtidigt gå vidare till högre studier då utbildning skapar trygghet, arbete
och förverkligar drömmar.

Åldras i Nyköping

Livskvalitet är olika för olika människor. Omsorgen om de äldre är bra men ska
utvecklas för att möta framtidens behov. Stödet ska utgå från varje människas livssituation. Det är viktigt att våra äldre känner trygghet i vardagen och när livet förändras. Äldres önskemål om mat, aktiviteter och boende ska vara vägledande i
utformningen av olika insatser. Vi ska utveckla trygghets- och serviceboenden som
ett alternativ till att bo hemma. Sådana boenden ska kunna byggas såväl i tätort
som på landsbygd.
Äldre personer behöver ha en aktiv fritid för att må bra. Ofrivillig ensamhet bland
våra äldre är en stor utmaning. Ambitionen är att ingen ska behöva känna sig ensam.
Ingen ska heller behöva dö ensam, därför ska vi utveckla formerna för vård i livets
slutskede. En grupp som ofta glöms bort är de anhöriga som på eget initiativ vårdar
äldre i sin närhet. Vi vill utveckla formerna för anhörigstöd och avlastning.

Kultur och fritidsliv

En meningsfull fritid är en förutsättning för ett tryggt Nyköping. Vi vill utveckla evenemangsarenan Rosvalla, bygga ny ridanläggning och forsätta satsa på Kulturskolan. För barn
och ungdomar vill vi utveckla fritidsverksamheten i centrum genom att starta en
kommunal fritidsgård.
Kulturlivet i Nyköping är levande och varierande. Vi vill ha ett bra och nära samarbete
med lokala aktörer som verkar för att levandegöra kommunens kulturhistoria.
Vi vill också fortsätta arbeta med föreningar som gör sociala insatser och som aktivt
arbetar för en drogfri miljö och mot doping.

Kommunen som utvecklande arbetsgivare

En av Nyköpings största arbetsgivare är kommunen med många olika yrkesgrupper.
Det innebär att vi behöver utveckla former för att vara en attraktiv arbetsgivare på
många olika sätt. Nyköping ska ha ett gott ledarskap och medarbetarskap. Alla som
arbetar inom kommunen ska få egna utvecklingsplaner som stödjer medarbetarens
möjligheter att utvecklas. Nyköpings kommun ska avstå från att anställa medarbetare
på allmän visstid och begränsa delade turer för att på sikt avskaffa dessa. De anställda
ska ha tillgång till en god företagshälsovård som arbetar tillsammans med arbetsmarknadens parter, för att förebygga ohälsa och arbetsskador.

Ett tryggare Nyköping

Nyköping ska vara en kommun där alla känner sig trygga. En av de viktigaste faktorerna
för det är att vi har en mångsidig välfärd som ser människors behov. Våra gator och
torg ska vara naturliga mötesplatser där ingen ska känna oro. Ordning och reda ska
gälla, vi tolererar inga typer av brott. All kriminalitet ska polisanmälas. Samverkan
mellan polis, skola och socialtjänst måste förstärkas och förbättras med nya verktyg
och ökade resurser.
Det finns en sorts otrygghet som skiljer sig från den som finns på gator och torg,
den som äger rum inom hemmets väggar. Nyköpings kommun ska verka för att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Barn och ungdomar som utsätts för hedersförtryck ska även uppmärksammas genom utbildning och kompetensutveckling av
samtlig personal inom skola och omsorg, för att de ska ge ungdomarna det stöd de
har rätt till, för att leva ett liv fritt från tvång.

NÅGRA AV VÅRA FÖRSLAG INOM
VÄLFÄRD OCH TRYGGHET

Skapa en skola med specialpedagogik
Samla aktörer för att utveckla arbetet mot ungas psykiska ohälsa
Alla som går Vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas jobb i kommunen
Nybyggnation av ett nytt äldreboende
Utveckla formerna för anhörigstöd
Förstärka fritidsaktiviteter för seniorer
Bygga en ny ridanläggning med fokus på barn och unga
Skapa en ny fritidsgård i centrum för barn och unga
Stödja föreningar som aktivt arbetar mot droger och doping
Goda arbetsförhållanden och villkor för anställda inom kommunen

JACOB
SANDGREN
REGIONFULLMÄKTIGEKANDIDAT

”Frihet får inte begränsas av klass eller kön,
alla måste solidariskt dela med sig”

Visionen är glasklar, alla vi som bor i Sörmland ska kunna leva
ett så bra liv som möjligt. Det kräver en god och fungerande
sjukvård, samtidigt som landstinget har en välutbildad och
kompetent personal.
- Därför måste landstinget vara en bra arbetsgivare, säger
Jacob Sandgren.

Men det räcker inte. Han brinner också för en bättre samverkan
mellan Sörmlands landsting och Nyköpings kommun så att de
som insjuknar i kroniska sjukdomar ska kunna få vård så tidigt
som möjligt.
- Därför tror jag mycket på att satsa på stora allmänna
undersökningar, exempelvis benskörhet och hörselnedsättningar, säger han.

Jacob Sandgren beskriver sig själv som en tvättäkta sörmlänning,
trots att han är född i Kungsör i Västmanlands län.
- Men Kungsör ligger i landskapet Sörmland och jag älskar
verkligen den här landsändan med sin närhet till natur, hav
och Stockholm.

Han är uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem, men föräldrarna
var inte politiskt aktiva. Istället var det en borgerlig rikspolitiker
som på allvar lockade fram den politiske Jacob.
- Under andra årskursen i gymnasiet i början av 1990-talet
kom den moderate ministern Gunnar Hökmark till skolan.
Vi fick ställa frågor och jag blev så irriterad på att Hökmark
inte svarade utan bara pratade runt frågorna. Det där bär
jag med mig ännu idag, jag vill alltid vara ärlig.

När Jacob Sandgren flyttade till Nyköping och började jobba
som gymnasielärare på Tessinskolan tog han steget fullt ut och
gick med i Socialdemokraterna.

- Jag kände att jag ville göra nytta så jag knackade på hos
Arbetarekommunen hösten 2001. Sedan gick det undan
efter valet i september 2002. Jag blev ersättare i kommunstyrelsen, sedan ordförande i miljönämnden.

När de borgerliga partierna vann valet 2006 valdes Jacob Sandgren till vice ordförande i dåvarande äldre- och handikappnämnden. Efter valsegern 2010 utsågs han till ordförande och
satsade sedan på att kandidera till riksdagen vid valet 2014.
- Men rösterna räckte inte till, istället erbjöds jag att bli
landstingsråd med ansvar för personalfrågor inom Sörmlands
landsting.

Att gymnasieläraren Jacob Sandgren, med specialkunskaper
inom företagsekonomi och samhällskunskap, valde att ägna
sin politiska energi i frågor om vård, omsorg och personal var
helt naturligt.
- Vården är ju min hemmaplan, jag började jobba extra
inom handikappomsorgen som 18-åring och fortsatte med
det under hela min studietid. Och personalpolitik vill jag
syssla med, dels för att jag har kompetensen som lärare,
jag kan arbetsrätt och har stor erfarenhet kring ledarskapsforskning.

Jacob Sandgren beskriver sig själv som bra på att förändra,
men alla måste förstå att saker och ting kan ta sin tid. Och
sin djupa samhörighet med socialdemokratin beskriver han så
här:
- Socialdemokratin är en frihetsrörelse, men friheten får
inte begränsas av klass eller kön. Alla är lika mycket värda
och måste därför också solidariskt dela med sig. På så vis
har vi genom skatterna tillsammans skapat det välfärdsSverige som ska utjämna de skillnader som finns mellan
människorna.

SOCIALDEMOKRATISKA KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Urban Granström, 45 år Kommunalråd
2. Carina Wallin, 53 år Yrkes- och studievägledare
3. Carl-Åke Andersson, 62 år Förtroendevald
4. Marjo Gustafsson, 60 år Undersköterska
5. Kent Pettersson, 50 år Lärare
6. Veronica Andersson, 56 år Servicebiträde
7. Ludwig Gustafsson, 26 år Elevassistent
8. Gunilla Andersson, 49 år Vårdbiträde
9. Andreas Ekstrand, 46 år Verksamhetsassistent
10. Sofia Amloh, 32 år Stålarbetare
11. Salah Aljamal, 54 år Sociolog
12. Mette Hesselgren, 56 år Biträdande enhetschef
13. Leif Berg, 67 år Ideell arbetare
14. Karin Johansson, 46 år Verksamhetsledare
15. Leif Karlsson, 72 år Senior
16. Emma Larsson, 26 år Personlig assistent
17. Håkan Sipos, 59 år Laboratorieingenjör
18. Sahro Hashi, 23 år Student

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Robert Bergkvist, 44 år Kriminalvårdare
Gunilla Nordén, 78 år F.d. Rektor
Torbjörn Kock, 36 år Projektledare
Rauni Ringberg, 69 år Leg.Arbetsterapeut
Ibrahim Ben Alaya, 48 år Undersköterska
Lilliann Wirström, 63 år Undersköterska
Harry Malmqvist, 75 år Fastighetsskötare
Ulla Jansson, 67 år Socionom
Sten Friberg, 68 år Fordonsmekaniker
Linda Forså, 33 år Järnverksarbetare
Lennart Halvarsson, 62 år Präst
Elisabeth Sjödelius, 59 år Café-värdinna
Pär Rådstam, 49 år Verksamhetsledare
Karin Jonsson, 60 år Barnskötare
Michael Nygren, 46 år Betongarbetare
Emmelie Österberg, 25 år Personlig assistent
Fekade Gebremichael, 58 år Verkstadsarbetare
Monica Hedén Krusell, 68 år F.d. Distriktssjuksköterska

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Marcus Pehrsson, 44 år Kommunikatör
Ingrid Forssberg, 69 år Ekonom
Ali Abdullahi Dubet, 65 år Egen företagare
Zahra Sezavar, 57 år Köksmästare
Damon Nikyar, 38 år Gränskontrollant
Halimo Hassan, 45 år Undersköterska
Peter Soilander, 48 år Samhälls/kulturanalytiker
Sussie Ekstrand, 47 år Hantverkare
Aar Düalgärnäin, 43 år Lärarassistent
Anna Schönbeck, 41 år Folkhögskolelärare
Per Norrhäll, 62 år Socialarbetare
Lena Ödén, 59 år Butiksbiträde
Lennart Hagerström, 68 år Civilekonom
Lena Östh, 47 år Skolkurator
Albert Iselsson, 51 år Studerande
Lena O´Connor, 53 år Biträdande rektor
Mohammed Tarif Taha, 46 år Ingenjör
Christina Södling, 57 år Undersköterska

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Svante Fjällbäck, 66 år Personlig assistent
Boel Carlsson, 75 år Pensionär
Stefan Kindeborg, 64 år Ingenjör
Elisebeht Markström, 62 år Förtroendevald
Håkan Ödling, 74 år Senior
Christine Gilljam, 63 år Senior
Lars Fernvall, 71 år Civilingenjör
Lotta Larsson, 63 år Administratör
Per Eriksson, 53 år Säljare
Agneta Lindstrand, 65 år Senior
Jan Ekström, F.d. Personalchef
Lars-Göran Pettersson, 73 år F.d. Ombudsman
Jan Hallberg, 63 år Senior
Kjell Strömlind, 51 år Byggnadsarbetare
Ingemar Sandberg, 57 år Lagerarbetare
Jacob Sandgren, 45 år Gymnasielärare

E-post: nykoping@socialdemokraterna.se
Hemsida: www.socialdemokraternanykoping.se

