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Nacka har många tillgångar tack vare sitt
geografiska läge med närhet till innerstan och
mångfald i både bebyggelse och natur. Men
medborgarna varken bor eller vistas i
kommunen på samma villkor. Det gäller inte
bara dagens Nackabor utan också dagens
generation i förhållande till kommande, där
alla oavsett samhällsklass, kommer att
drabbas hårdare av klimatkrisens
konsekvenser. Kommunen måste ta sitt
ansvar och låta alla politiska beslut
genomsyras av det akuta behovet av en
klimatomställning.

Medborgaren

Det som är bra med Nacka ska vara tillgängligt
för alla, både idag och över tid. Vi vill bygga fler
hyresrätter till bra priser så att färre tvingas att
bo trångt och/eller i andra hand. Samtidigt vill
vi värna om de värdefulla naturmarker som
gör Nacka unikt. Ryssbergen, Trolldalen och
Svindersberg ska bevaras. Att respektera
grönområden är lika viktigt som att utveckla
Nacka enligt medborgarnas önskemål och
behov. Därför vill vi lyssna på idrottsrörelsen
som synliggjort behovet av att bygga ut
Sicklavallen och Järlahöjden, och därför vill vi
lyssna på boende i Henriksdal och Ektorp som
behöver lokala bibliotek.

Vår politik 

Vi arbetar för ett Nacka till för alla, inte bara de
rikaste – ett Nacka där politikerna tar ansvar
för välfärden och klimatomställningen och där
vanligt folk kan få ett bättre liv. 

Nacka är en kommun med möjligheter att
skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den
samlade rikedomen  är stor, men många

Platsen



Nacka är en kommun med stark ekonomi.
Men det är också en kommun där
segregationen och inkomstklyftorna ökar.
Majoritetens tillit till privatiseringar och
konkurrensutsättning av välfärdssektorn har
lett till att kommunen till stor del frånsagt sig
ansvaret för utvecklingen av barnomsorgen,
skolorna och äldreomsorgen. Vi vill ta tillbaka
det politiska ansvaret och säkerställa att
välfärdens funktioner inte försämras på grund
av att några få vill ta ut vinst.
 
Vi vill att invånarna ska få bättre möjligheter
att påverka kommunens verksamhet och
service genom dialog och debatt.
Beslutsorganen ska inte kännas som en
avlägsen byråkrati som är frånkopplad
människors verklighet och vardag. Att många
invånare upplever att de saknar inflytande

nackabor möter en tuff vardag.  Nyanlända
tvingas flytta efter etableringserioden,
äldrevård och omsorg brister, barn och unga
med särskilda behov i skolan far illa och den
stora majoriteten kvinnor dras fortfarande
med lägre inkomster och sämre arbetsvillkor
än män. 

Det ska gå att lita på att ditt barn möter
trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme
och omsorg på äldreboendet och att du får
bästa möjliga vård när du mår dåligt. Vi vill att
en större del av kommunens totala budget
tilldelas skolan och fritidsverksamhet för barn
och unga. Fritidshemmen ska ta emot barn
upp till 13 år. Arbetsmiljön för kommunalt
anställda måste därtill förbättras och
kommunen bör erbjuda alla deltidsanställda
en heltidstjänst. Nackabornas välfärd är
kommunens ansvar. 

Organisationen

Från vänster: Tomas Ottosson, Alena Jukic, Lisa Rasmussen 
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CODE

DIN TRYGGHET
ÄR POLITIKENS ANSVAR

över kommunens politiska beslut speglar sig
också i Valdeltagandet i Nacka som skiljer sig
mycket åt mellan olika områden och grupper.
Den svenskfödda medelklassen röstar i större
utsträckning än gruppen utlandsfödda
låginkomsttagare, vilket är ett allvarligt
demokratiproblem. Det är viktigt att det finns
en bredd av erfarenheter representerade i
politiken och det är kommunens uppgift att
arbeta för att skillnaden i valdeltagande
mellan olika grupper minskar. 
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