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Framtiden spelar roll!
I din hand håller du vårt valprogram. Det grundar sig i insikten att vi snabbt och kraft-
fullt behöver ställa om samhället för att motverka en global klimatkris. Trots att vi är 
en rik kommun minskar Nackas utsläpp alldeles för långsamt – styrande politiker har 
misslyckats med att ta frågan på allvar. Det är oacceptabelt – den politik vi driver idag 
påverkar direkt våra barns livsvillkor. Vi måste göra mer.

Våra viktigaste valfrågor
• Bygg framtidens hållbara stad – kloka materialval, energieffektiva byggnader 

och plats för natur och grönska är självklara delar av det nya Nacka.

• Ett inkluderande Nacka – blandad bebyggelse, satsningar på barn och unga och 
ökat stöd till ideellt engagemang skapar ett Nacka för alla.

• Smidiga, hållbara resor – med pendelbåtar, fler bussar, säkrare cykelleder och 
tunnelbana kan alla, inte bara de med bil, resa smidigt i  
kommunen.

En hållbar stad 
Vision: Nacka är självförsörjande på el, med solceller och plusenergi-
standard på allt nybyggt. Kommunens modiga samhällsbyggnadsprojekt – där grönytor 
prioriterats framför parkeringsplatser – är en framgångssaga med friskare natur och 
människor. 

• Halva Nacka grönt och skyddad 
status för 30 procent av Nackas 
land och vatten redan den här 
mandatperioden 

• En hållbarhetsdirektör och stab 
med uppdrag att göra Nacka  
klimatneutralt till 2030

• Ambitiösa klimatkrav  
på all nybyggnation, och  
kommunens egna projekt ska 
bara bygga i plusenergi- 
standard 

• Tydliga ägardirektiv till kommunala 
bolag – hållbarhet ska prioriteras 



Desha Svenneborg, 39 
år, egenföretagare, 
Finnberget

”Det är nu eller aldrig. 
Vi behöver bygga ett 
hållbart Nacka som 
vi med stolthet kan 
lämna över till våra 
barn”

Lars Roth, 45 år, diplomat, 
Saltsjöbaden

”Polarisering och 
främlingsfientlighet får 
inte styra samhället. Vi 
måste bygga ett mer 
inkluderande Nacka”

• Natur och grönska i 
stadsmiljön med fler 
bärbuskar, fruktträd och 
bidrag till gröna tak, växt-
beklädda bullerskydd och 
stadsodling

• Eldriven kommunal  
fordonsflotta senast 2026 

•  Ställ krav på andel 
grönytor vid  
nybyggnation 

•  Solpaneler på alla kom-
munala byggnader senast 
2026 

•  Kommunala energi- 
coacher som stöttar 
både privatpersoner och 
företags omställning till 
fossilfritt och energi 
effektivt

•  Återbruksgalleria i centra-
la Nacka – gör det enkelt 
och billigt att reparera, 
återbruka och återvinna

•  Tydlig strategi och mer 
resurser till att minska 
nedskräpningen i Nacka

 
 
Smidiga resor
Vision: Med pendelbåtar, cykelleder och matarbussar kan alla, 
inte bara de som har bil, resa snabbt och bekvämt. Ett säkert  
cykelnät gör att barn cyklar på egen hand till skolan. Cykelgarage 
gör det enkelt att fortsätta resan med kollektivtrafik. Bilpooler 
med eldrivna fordon är en självklar del av nybyggda bostadsom-
råden.  

• Utökad pendelbåts- 
trafik – fler avgångar 
och hållplatser i bl a 
Fisksätra, Saltsjöba-
den och Skuru

• Separerade gång- och  
cykelvägar och  
säkrare överfarter för  
cyklar, särskilt i  
närheten av skolor

• Cykelgarage vid tun-
nelbanans och Saltsjö-
banans stationer

• Fler snabbladdare i Nacka

• Lånecykelsystem i  
samarbete med  
grannkommunerna 

• Bygg en bro mellan  
Henriksdal och Sickla



Ett inkluderande Nacka
Vision: Nacka är rikskänt för att ha lyckats bryta segregationen, 
inte minst genom att bygga blandat när vi bygger stad. Gratis  
sommarkollo och gratis förskola för nyanlända gör att alla barn 
kan skaffa kompisar och fina barndomsminnen. Flexibla röda 
dagar gör att anställda kan fira just sina religiösa högtider. Alla 
kan tala svenska och ställer sig bakom grundläggande samhälls-
värderingar.  

• Blandad bebyggelse 

• Kommunalt bostads-
bolag som erbjuder 
hyresrätter till över-
komligt pris, kollektiv-
boenden för äldre och 
särskilda ungdoms- 
bostäder 

• Kommunal  
hyresgaranti  

• SFI kompletteras med 
obligatoriska utbildningar 
om jämställdhet, miljö, 
antirasism och antisemi-
tism. 

• Avskaffad förskoleavgift 
för nyanlända 

• Gratis sommarkollo för 
alla barn 

• Fadderprogram för nyan-
lända – inklusive flykting-
ar från Ukraina 

• Pilotprojekt med två  
flexibla röda dagar i 
kommunen för att möj-
liggöra firandet av olika 
religiösa högtider

• Vänorts-samarbete med 
en ukrainsk stad för att 
bidra till en grön återupp-
byggnad efter kriget 

• Fler offentliga toaletter 
och dricksfontäner

• 

Arbete, företagande och engagemang
 
Vision: Nacka ser styrkan i ett välmående näringsliv och främjar 
särskilt företag som tar socialt och ekologiskt ansvar. 35 timmars 
arbetsvecka som norm gör att Nackas arbetsliv präglas av balans. 
Den s.k. volontärstimmen möjliggör ökat ideellt arbete och stärker 
demokratin.  

• 35-timmars arbets-
vecka på kommunala 
arbetsplatser

• Betald ”volontärs- 
timme” på kommunens 
arbetsplatser 

• Främja lokalt företa-
gande och socialt före-
tagande i kommunens 
upphandlingar 

• Erbjud finansiellt stöd till 
gröna start-ups

Martina Hallin, 52 år, 
kommunikationskon-
sult, Sickla

”Miljöpartiets politik 
slår vakt om rätten 
att leva utifrån den 
läggning och i de 
relationer man själv 
vill”

Lisskulla Zayane, 58 
år, samtalsterapeut, 
Kolarängen

”Den biologiska 
mångfalden måste 
värnas. Jag jobbar 
för renare sjöar och 
skogar”

Joel Lallerstedt, 44 år, 
IT-utbildare,  
Finntorp

”Vi ska bygga stad 
i Nacka, en grön 
stad med plats för 
människor”



Andreas Jakobsen 
Rydstedt, 33 år, om-
rådeschef, Sickla

”Fler icke- 
kommersiella 
mötesplatser för 
barn och unga där 
de kan växa och 
utvecklas”

Maria Bang, 47 år, 
jämställdhets-
samordnare,
Orminge

”Tillgång till fritids- 
och kulturaktivi-
teter ska inte bero 
på dina föräldrars 
inkomst”

Oliver Riedel, 19 år, 
studerande, Sickla

”Vi måste prioritera 
naturen och  
kulturen för ett  
hållbart Nacka!”

Nacka för barnen 
Vision: Skolan är en plats att växa på - oavsett förutsättningar. 
Små barngrupper ger lärare, fritidspedagoger och kuratorer tid 
och ork att möta alla barns behov. Problem fångas upp tidigt och 
barn som riskerar hamna efter får snabbt extra stöd. Den nyöpp-
nade Naturskolan och stadsodlingsprojekt lär elever hur maten 
växer. Ekologiskt och växtbaserat är normen i alla skolmåltider. 
Gratis SL-kort hela året gör att barn kan hälsa på kompisar i an-
dra kommundelar och utforska den framväxande staden Nacka. 

Kommunens nya yrkesgymnasium erbjuder yrkesutbildningar 
för gröna framtidsjobb, alltifrån fordonsmekaniker med fokus på 
elbilar till restaurang med fokus på klimatsmart mat. Dessutom 
erbjuds unga sommarjobb med inriktning naturvård - vilket ger 
starkare anknytning till närmiljön. 

• Mindre barngrupper 
för en tryggare  
förskola och skola

• Utökade lekområden 
både utomhus och 
inomhus i förskolor

• Mer resurser till  
skolans psykologteam  

• Högre skolpeng till skolor 
i utsatta områden 

• Säkra gång- och cykel- 
vägar till skolan 

• Ekologisk och växt- 
baserad skolmat och  
pedagogiska måltider

• En nystartad Naturskola 

• Fler vuxna där det behövs 
– både lärare, kuratorer 
och annan personal

• 

• Simskola för alla barn ÅK 
1, 2 och 3

• Sommarjobb till alla i ÅK 
9 och gymnasiet ÅK 1 och 
en särskild satsning på 
gröna sommarjobb 

• Yrkesgymnasium för den 
gröna omställningen 

• Skolpeng ska gå till 
pedagogiskt arbete – inte 
lokalhyra

• SL-kort till unga stude-
rande även under loven

• Arbetskläder åt anställda 
inom barnomsorg

• Duschbås i skolan och 
könsneutrala toaletter



Kultur och fritid  
Vision: Nacka sjuder av liv, morgon och kväll, vardag och helg. 
Föreningar och företag skapar en känsla av tillhörighet och an-
svar, människor tar hand om sin närmiljö. Levande gatuplan med 
caféer, ateljéer och verkstäder gör att kultur alltid är nära. Kultur-
pengen till unga kompletteras med kultursatsningar för äldre som 
en hälsofrämjande åtgärd.

• Höj kulturpengen i för-
skola och skola för alla 
barns rätt till kultur

• Minst en procent av  
investeringar i det  
offentliga rummet, som  
bostäder eller infra-
struktur, ska användas 
till konst och gestaltning 

• Ateljéstöd till lokala  
konstnärer 

• Fristadsförfattare – skydd åt 
regimkritiska författare från 
Ryssland och andra dikta-
turstater för att ge stöd till 
kultur, demokrati och fred

• Särskilda ytor för spontan-
konst på allmän plats i alla 
kommundelar  

• Kultursatsningar särskilt 
riktade till äldre 

• Fritidsbank – så att fler kan 
låna utrustning i stället för 
att köpa 

• Ökat stöd till ideellt  
engagemang, med lokaler 
för föreningslivet, stöd till 
trygghetsvandringar och en 
volontärsamordnare 

• Subventionerade kultur-  
och fritidsaktiviteter för låg- 
inkomsttagare 

• Jämställd fritid med lika 
mycket resurser till flickors 
och pojkars kultur- och  
fritidsaktiviteter 

Fredrik Wallén, 29 år, 
systemutvecklare,
Järla Sjö

”Nacka måste ställa 
om nu, inte om 10 år. 
Rösta för en modigare 
klimatpolitik”

Louise Ollivier, 50 år, 
egenföretagare,
Orminge

”Utan kompetens och 
tydligt mandat klarar 
vi inte miljömålen. 
Anställ en hållbahets-
direktör i Nacka!”

Bli en av oss! 
Miljöpartiet i Nacka består av en grupp  
kommuninvånare som brinner för klimat och miljö 
och vill bygga ett mer inkluderande Nacka. Vi har 
olika bakgrund och kunskap, och ju fler vi är desto 
mer kan vi uppnå. Vill du vara med? 

Bli medlem på mp.se/nacka



Miljöpartiet i Region Stockholm 
Många viktiga frågor avgörs i regionpolitiken, bland annat  
kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Rösta grönt även i regionen! 

•   Höj takten i Stockholms klimatomställning med mer förnybar energi 

•   Sänkta kollektivtrafikpriser – en halvering av priset på studentkortet!

    Särskilda satsningar på psykisk ohälsa – inga köer i Barn- och Ungdoms- 
psykiatrin (BUP)

 

Trygghet hela livet
 
Vision: I framtidens Nacka är det attraktivt att jobba inom socialtjänst och 
omsorgsyrken, tack vare högre löner och mer inflytande. Bättre villkor ger en 
bättre upplevelse för omsorgstagare och lägger grunden för ett jämställt sam-
hälle då kvinnor gör mindre obetalt omsorgsarbete. Mer harmoniska familje-
relationer ger tryggare barn som klarar skolan bättre. 

• En uppvärdering av social-
tjänsten och omsorgsyrken – 
mer inflytande, bättre utrust-
ning och högre löner 

• ”Personlig hemtjänst” – med 
lägre personalomsättning kan 
den som behöver hemtjänst 
bygga förtroliga och trygga 
relationer med sina omsorgs-
givare

• Trygghet i stället för oro i slu-
tet av regnbågen – Utbildning 
för omsorgspersonal i bemö-
tande av hbtqi-personer

• Utbyggd familjerådgivning med 
lägre avgift

 Miljöpartiets toppkandidater i regionen 
Sandra Ivanovic Rubin och Anton Fendert



Vill du ha:
• En klimatsmart stad
• Hållbara resor med fl er 

pendelbåtar, matar-
bussar och snabbladdare

• Renare vatten och mer 
skyddad natur

• Säkrare cykelvägar, 
särskilt till och från skolor

• Mindre barngrupper och 
större lekytor i förskolan

• Ett inkluderande Nacka 
med blandad bebyggelse

• Kultursatsningar för alla 
åldrar

• Stöd till näringslivets 
gröna omställning

Rösta på Miljöpartiet de gröna 
den 11 september!

Den gröna ideologin
Vår politik baseras på den gröna ideologin. 

Den utgår från tre solidariteter:

Solidaritet med djur, natur och det 
ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor


