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Centerpartiets vision för Nacka  

 

God miljö, valfrihet och kvalitet 

- mer för varje skattekrona 
 
 

Människors lika rätt och värde  

 

Centerpartiets vision för Nacka grundar sig på vår övertygelse om alla människors lika rätt 
och värde. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga 
drömmar oavsett kön, ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi tar 
jämställdheten på allvar och vill att alla flickor och pojkar, män och kvinnor ska ges möjlighet 
att forma sina egna liv utifrån sina förutsättningar och möjligheter.  
 

 

Alla ska kunna trivas och utvecklas i Nacka  
 

Centerpartiet strävar efter en hållbar utveckling där vi brukar naturens resurser utan att 
förbruka dem. Alla människor, oavsett behov, bakgrund och inkomst – ska kunna bo, leva, 
arbeta och trivas i Nacka. Vi vill att nackaborna ska ha mycket att säga till om i sin vardag. 
Nackaborna ska få bättre kontakt med näringslivet och få mer hjälp och stöd i att starta och 
driva företag. 
 
Kommunen ska gå före och agera för ett jämställt arbetsliv. Vi vill fortsätta se att kommunen 
tar tillvara på mångfaldens möjligheter - alla ska få bidra utifrån sina erfarenheter och 
kunskaper. Centerpartiet vill ha ett inkluderande Nacka. 

 
 
Valfrihet och självbestämmande  
 

Centerpartiet värnar nackabornas möjlighet att själva välja vilken förskola eller skola barnen 
ska gå i, vilken hemtjänst som komma hem eller vilket äldreboende man vill bo på. Det är 
viktiga principer för Centerpartiet. Vi vill se självbestämmande i fokus men inser samtidigt 
att valfrihetssystemen kontinuerligt måste ses över och anpassas för att bli ännu bättre och 
kostnadseffektiva. Vi vill se till att vård, omsorg, skola och förskola finns på plats när och där 
det behövs – nära dig. Vi vill ha fokus på att privata och kommunala aktörer levererar skola 
och omsorg med hög kvalitet och goda resultat för skattepengarna. Bästa kvalitén och 
tillgängligheten får vi genom att det finns både privat och kommunal verksamhet att välja 
mellan. 
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Bygg ut med omsorg om miljö och natur  

 

Vår vision för Nacka är att vi ska bygga fler bostäder men med bevarade grönområden och 
naturreservat och samtidigt se till att trafiken fungerar på ett effektivt och miljövänligt sätt 
med så liten energiåtgång som möjligt. Därför vill vi bygga en tät och levande stad med 
kvartersbebyggelse i olika områden från Nacka forum och in mot Stockholmsgränsen. I vår 
vision finns också utrymme för parker och mötesplatser och service av olika slag i 
stadsmiljön. Vi vill också bevara naturområden och få fram fler naturreservat. Centerpartiet 
har alltid ett offensivt miljöarbete i fokus i den fysiska planeringen. 
 

 

Ansvarsfull ekonomi  

 
Vi vill att Nacka kommun ska hushålla ansvarsfullt och långsiktig med medborgarnas 
skattepengar och ordning och reda ska vara viktiga ledord. Långsiktig balans i ekonomin 
skapar förutsättningar för utbyggd välfärd och en god livsmiljö. Därför är det är viktigt att 
kommunen sköts effektivt och skattebetalarna får bra service med hög kvalitet.  

 

 

Hållbar stadsutveckling  

 
Stad – ja! Betongförort – nej! 

 
Nacka är en populär kommun och många människor vill flytta hit. Utbyggnaden av 
tunnelbanan till Nacka Forum ger bättre kollektivtrafik och möjliggör många nya bostäder 
som behövs och efterfrågas av många. Många unga som växer upp i kommunen vill gärna bo 
kvar här när man ska flytta hemifrån. Det måste också finnas bostäder för de som t.ex. säljer 
sin villa och vill flytta till lägenhet lite mer centralt. 
 
Det pågår nu en omfattande planering för nya bostäder i tät bebyggelse från Nacka forum 
och in mot Stockholmsgränsen och Hammarby sjöstad. För oss är det väldigt viktigt hur vi 
bygger nya Nacka stad. Centerpartiet vill skapa en levande stad med hållbara och 
miljövänliga stadsmiljöer genom energisnåla byggnader, goda trafiksystem, mötesplatser 
och tillgängliga grönområden. Vi vill ha en blandning av bostadsrätter, hyresrätter, villor och 
studentbostäder. Vi ser framför oss en tät bebyggelse med stadskvarter i området runt 
Nacka stadshus. Det är viktigt att det finns parker, ytor för mötesplatser och service av olika 
slag. Vi vill inte ha någon ny betongförort av 1970-talsmodell, utan en fin och modern 
stadsbebyggelse gärna i lite äldre stil här och var. Vi säger ja till stad! 
 
Stora delar av Västra Sicklaön är redan relativt tätbebyggt och vi vill inte att man bygger igen 
varenda gård eller park i områden som Finntorp eller Alphyddan. På vissa ställen är det 
möjligt att förtäta men på andra ställen är det klart olämpligt. Vi måste alltid lyssna till de 
lokala önskemålen och så långt möjligt ta intryck av dem.  
 



Centerpartiet i Nacka, valprogram för mandatperioden 2015-2018 

 
Tydliga miljökrav på byggandet  

 
När vi bygger nytt i Nacka måste det vara på ett miljömässigt och energimässigt klokt sätt. Vi 
vill använda den senaste miljötekniken och utveckla hållbara och integrerade lösningar för 
vatten och avlopp, energiförsörjning och återvinnings-system. För att hantera stora 
nederbördsmängder i en tid av förändrat klimat bör man förse nya hus med växter speciellt 
för tak. Det absorberar kraftiga skyfall lättare och minskar risken för översvämningar i 
tätbebyggda områden. Centerpartiet anser att det även fortsättningsvis ska vara möjligt för 
enskilda kommuner att ställa tydliga miljökrav på byggandet. Nacka kommun ska ha höga 
miljöambitioner. Kommunen ska också arbeta med ekosystemtjänster.  
 
 
Ta hänsyn till väder och vind  

 
Klimatet på våra breddgrader är ofta blåsigt och lågtrycksbetonat. Detta måste vi ta hänsyn 
till när vi bygger bostäder och arbetsplatser. Under en stor del av året står solen lågt på 
himlen. Vind och solstudier måste göras så att man inte bygger in långa skuggor och att man 
bygger så att man inte får långa ”vindtunnlar” med blåshål mellan bostadskvarteren. Vid 
Nacka Forum har byggt fel så att det ofta blåser kalla vindar mellan bostäderna och själva 
butiksbyggnaden. Det ska inte göras om.  
 
Bostäder i Sickla köpkvarter  

 
Vi vill bygga levande och mysiga stadskvarter av Sickla köpkvarter genom att komplettera 
med bostäder. 
Därför vill vi att Nacka kommun och fastighetsägaren Atrium Ljungberg AB tillsammans 
planerar för nya bostäder dels på parkeringsplatsen utanför ICA kvantum och dels genom 
bostadshus ovanpå affärshusen. En del av de nya bostäderna skulle kunna vara 
studentlägenheter. Parkeringsplatserna kan i stället läggas under de nya husen i varma och 
ljusa garage med hissar upp till gatuplanet och affärerna. 
 
 
Omdaning i Nacka Strand  

 
Det pågår ett arbete för att förnya Nacka Strand. Den nya fastighetsägaren vill bygga om och 
även bygga nya bostadshus. Det är i huvudsak positivt med en sådan förnyelse. Men 
Centerpartiet vill mana till försiktighet med ny bebyggelse i området. Det finns delar i 
planerna som behöver justeras, t.ex. i västra delen där omfattande bebyggelse planeras högt 
uppe på berget. Den del som ligger nedanför Jarlaberg vid Pysslingens förskola och nära 
hotell J, ska lämnas obebyggt. Det bör i stället undersökas om fler av de tomma 
kontorslokalerna i Nacka Strand kan byggas om till bostäder, så vi får en mer levande och 
havsnära stadsdel. Det bör också bli möjligt för SL´s bussar att köra ner hela vägen till 
bryggorna och ansluta till båtlinjen Sjövägen och andra turbåtar in mot Stockholm och även 
ut mot skärgården.  
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Däcka över Värmdöleden eller dra den i tunnel  

 
Centerpartiet har länge arbetat för att däcka över Värmdöleden mellan Nacka Forum och 
Jarlaberg. Detta har nu lett till att frågan om överdäckningen eller tunneldragning ingår i 
kommunens planering för Nacka stad. Det skulle förbättra miljön i området och mycket 
buller skulle försvinna. Centerpartiet anser att man bör utreda tunnelalternativet innan 
definitivt beslut fattas. På så vis skulle mer mark kunna användas till bostäder, arbetsplatser 
och kanske idrott. 
 
 
Älta centrum  

 
Det pågår ett förnyelsearbete i och kring Älta centrum. I Centrum finns förslag om nya 
bostäder men också nya arbetsplatser. Det är viktigt att det byggs med hög kvalitet och på 
ett miljö- och energieffektivt sätt. Ca 800 nya lägenheter kan bli aktuella. Centerpartiet anser 
att det är viktigt att lyfta Älta Centrum och dessutom få in underlag för fler butiker som ökar 
utbudet. Älta kulturknut och Älta bibliotek i centrum borgar för ett rikt kulturliv i stadsdelen.  
 
 
Orminge centrum  

 
Orminge centrum ska inom de närmaste åren rustas upp och byggas ut. Ca 1.000 nya 
bostäder väntas tillkomma. Det kommer också att blir ett större utbud av affärer och annan 
service. Tanken är även att Orminge ska få en ny effektivare och trevligare bussterminal 
under tak. Det planeras också för att tunnelbanan ska byggas ut till Orminge, även om det 
ligger längre fram i tiden. (Byggstart i Orminge centrum kan bli 2016 eller 2017). I samband 
med förnyelsen av centrum vill Centerpartiet ha ett nytt badhus i Orminge. Booborna ska 
inte längre behöva åka till Nacka simhall eller Gustavsbergsbadet. Med ett nytt Centrum 
kommer mer service att finnas nära.  
 
 
Saltsjöbadens centrum  

 
Det har inletts ett arbete med att utveckla och förnya Saltsjöbadens centrum, Tippen. 
Tanken är att bygga ut och skapa mer service som är lätt att nå oavsett om man åker 
kollektivt eller med bil.   
 
 
Morningside  

 
Vid Morningside Marina i Duvnäsviken pågår ett planarbete för att bygga nya exklusiva 
bostadsrätter samtidigt som delar av den marina verksamheten med varvet föreslås flyttas 
därifrån. Centerpartiet är starkt kritiska till förslaget eftersom de nya husen skulle bli mycket 
dominerande på platsen och både skymma utsikt och störa områdets karaktär.   
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Centerpartiet i Nacka säger: 
 

 Ja till stad, nej till betongförort 

 Tydliga miljökrav i byggandet 

 Utveckla Sickla köpkvarter med nya bostäder 

 Bostäder i tomma kontor i Nacka Strand 

 Slopa byggplanerna vid Morningside i Duvnäsviken 

 Däcka över Värmdöleden eller lägg den i tunnel förbi 

Nacka Forum 

 Utveckla och förnya våra lokala stadsdelscentra 

 

 

Miljö och klimat  
 
 
Naturreservat för att skydda Nackas grönområden  

 
Centerpartiet värnar tillgängligheten till kommunens naturreservat. Vi har också varit 
framgångsrika och har lyckats få igenom ökade resurser till skötsel och 
tillgänglighetsåtgärder i de reservat som redan finns. Det handlar om stigar, bänkar, röjning 
av sly m.m.  
 
Nacka kommun har för närvarande 12 naturreservat och flera är på ingång. Nyligen 
beslutade kommunen att göra Trollsjön till naturreservat och arbetet med att skapa ett nytt 
naturreservat i Skarpnäs är nu i slutfasen. Skuruparken är också på gång och det finns en 
överenskommelse att större delen av Ryssbergen ska göras till naturreservat. Arbetet med 
reservatsbildningen pågår och beslut väntas hösten 2014. Mycket av detta är infriade 
vallöften och ett framgångsrikt arbete från Centerpartiets sida. Vi vill arbeta vidare med att 
bilda nya naturreservat för att skydda natur och miljö men också för att det inte ska bli 
aktuellt att exploatera i omtyckta grönområden. Centerpartiet är en garant för skydd av 
viktiga grönområden. På 1970-talet lyckades Centerpartiet få igenom beslut om att 
Velamsund skulle skyddas mot olika planer på exploatering.  
 
 
Klimatprogram och lokala miljömål  

 
Klimatfrågan är framtidens stora fråga och den globala uppvärmningen måste minskas rejält 
så att vi kan förhindra extremt väder och höjda vattenstånd i haven. Även Östersjön och 
skärgården inklusive Nackas kuster kommer att drabbas och lågt liggande byggnader hotas 
av vattnet om inget görs. Därför initierade Centerpartiet 2013 arbetet med att ta fram ett 
klimatprogram för Nacka kommun och vi har också varit pådrivande för att Nacka kommun 
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har tagit fram lokala miljömål. Det är nu viktigt att dessa konkretiseras och kommunen varje 
år tar fram mål som går att följa upp. Vi vill nästa mandatperiod driva vidare detta goda 
arbete och se till att Nacka kommun blir ännu bättre på att skydda miljön. Som en del i ett 
aktivt klimatarbete vill vi också förbättra information och rådgivning i energi- och miljöfrågor 
till invånare och företag. 
 
 
Respektera strandskyddet i Nacka  

 
I Nacka har vi fantastisk tillgång till vackra stränder och många gånger oförstörda 
klippstränder. Vi vill se ändringar i utbygganden av Gammeluddshemmet. Ny bebyggelse får 
tillkomma på annat sätt där den inte inkräktar på stranden. Länsstyrelsen har nu yttrat sig 
över planen och landar ner i samma ståndpunkt som Centerpartiet. Gammeludden och 
området längs Stäksundet ut mot Baggensfjärden vill vi också göra till kulturreservat för att 
fler ska kunna ta del av den vackra kulturmiljön längs Baggenstäket även i framtiden.  
 
 
Mer grön el  

 
Vi vill att kommunen ska köpa grön el till samtliga lokaler och fasa ut användningen av fossila 
bränslen för uppvärmning. Det kan även göras genom kraftfulla satsningar på ny och smart 
miljöteknik som vindkraft, sol- och bioenergi. Vi vill uppmuntra installation av solfångare och 
solceller vid ny och ombyggnationer av fastigheter. Inte minst, bör kommunen förbättra 
resurshållningen och energieffektiviteten genom att tillvarata spillvärme från kraft- och 
värmeverk. Vi vill också att kommunens fordon som kommunen äger eller hyr ska drivas på 
förnybara drivmedel.  
 
 
Kretslopp och avlopp  

 
Vi vill kretsloppsanpassa avloppssystem som dagvatten och enskilda avlopp, samt genomföra 
kraftfulla satsningar på ny och smart miljöteknik. Nacka kommun ska även fortsättningsvis 
ha en avfalls och VA taxa som gynnar hushållning och återvinning. 
 
 
Fler återvinningsanläggningar  

 
Återvinningsanläggningen I Östervik byggs ut under 2014 så att den bättre motsvarar 
efterfrågan. Det behövs också en ny i Boo eftersom den nuvarande vid Skurubron kommer 
att stängas när den nya Skurubron byggs. Det ska vara lätt att göra rätt. Att återvinna! Därför 
ska återvinningsstationerna vara lättillgängliga och fler än idag. 
 
 
 
 
 
 



Centerpartiet i Nacka, valprogram för mandatperioden 2015-2018 

 
Centerpartiet i Nacka säger 
 

 Fler naturreservat och de ska bli tillgängligare 

 Lokala miljömål och klimatprogram i Nacka 

 Respektera strandskyddet 

 Fler lättillgängliga återvinningsstationer 

 

 

 

Moderna transporter och mer 

kollektivtrafik  
 
 
Mångfald av trafikslag  

 
Nacka växer och fler människor flyttar till Nacka. Det medför tryck på trafikapparaten, vilket 
måste finnas med i den framtida planeringen. Både vägnätet och spårtrafiken behöver 
byggas ut. Fler bussar behövs och med det en effektiv bussterminal med hög kapacitet vid 
Slussen. Vi tror också att en bussterminal för omstigning till T-banan i Nacka Forum kommer 
att behövas och att vissa busslinjer skulle kunna ansluta vid Gullmarsplan och till den 
kommande spårvägshållplatsen i Sickla. Vidare kan bussar ansluta till bryggor längs Nackas 
norra kust för båttrafik in och ut från Stockholm. Inte minst Sjövägens bryggor är intressanta 
för att få fler att ta båten. Det behövs också fler infartsparkeringar för att få fler bilister att 
ställa bilen vid större hållplatser och stationer för vidare färd med kollektivtrafik.  
 
 
Centerpartiet välkomnar nya Skurubron  

 
Under 2014 kommer arbetet med att bygga den nya påfartsrampen på Värmdöleden vid 
Björknäs att påbörjas. 2015 börjar bygget av den nya Skurubron över Skurusundet. 
Centerpartiet välkomnar detta. Det behövs för bättre framkomlighet och säkerhet. Den 
gamla Skurubron kommer dock att finnas kvar för lokaltrafik, varav den ena körbanan 
kommer att byggas om för gång och cykeltrafik. 
  
 
Tunnelbanan kommer till Nacka och tvärbanan till 

Sickla  

 
I februari i år togs beslutet om tunnelbanans utbyggnad från Kungsträdgården till Nacka 
Forum. Det kommer att bli stationer i Sofia (Södermalm, Hamarby kanal, Sickla, Järla och 
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Nacka Forum). Byggstart beräknas till 2018 och första tåget avgår 2025. Centerpartiet har i 
både landstinget och Nacka kommun varit pådrivande för en ny tunnelbana. Det blir en 
viktig miljösatsning och fler kommer att kunna åka kollektivt till arbete, fritid och annat. Det 
skapar också möjligheter för fler nya bostäder på Västra Sicklaön. Landstinget har också 
beslutat att förlänga tvärspårvägen från Sickla Udde och vidare till Sickla station. Med det 
binds Tvärspårvägen samman med Saltsjöbanan på ett smidigt sätt och kollektivresandet 
underlättas. Sickla köpkvarter blir då mer nåbart för den som åker kollektivt. 2016 invigs 
spårvägen till Sickla. 
 
 
Slussen – mycket viktig knutpunkt för Nacka  

 
Stockholms stads arbete med den nya Slussen har dessvärre gått i baklås. Ett flertal misstag 
och underlåtenhet att kommunicera med Nacka och Värmdö kommuner har skapat en 
besvärlig situation. Mark- och miljödomstolen har underkänt stadens detaljplan för en ny 
bussterminal i Katarinaberget. Centerpartiet anser att staden måste se till att det blir en ny 
bussterminal någonstans nära T-banan och stadsbussarna. För Centerpartiets del får den 
gärna ligga utomhus men ska ha bekväma omstigningsmöjligheter och det ska vara kort väg 
till tunnelbanan. Under ombyggnadstiden måste Stockholms stad, landstinget och Nacka 
kommun så långt det är praktiskt möjligt underlätta för arbetspendlare att kunna resa 
smidigt trots byggkaos som kan komma att vara i upp till åtta år.   
 
 
Centerpartiet slår vakt om Saltsjöbanan 

 
Centerpartiet slår vakt om Saltsjöbanan. Den byggdes under slutet av 1800-talet och har 
trots många nedläggningshot under åren överlevt. Detta mycket tack vare Centerpartiets 
agerande under årens lopp. Centerpartiet är en garant för tågtrafikens långsiktiga 
överlevnad. Nu senast har vi lyckats undanröja planerna på konvertering till spårväg och 
planerna på en ny depå och rangerbangård i Neglinge. Landstinget har beslutat att i stället 
rusta upp Saltsjöbanan och behålla den som järnväg. Turtätheten kommer att ökas till 12-
minuterstrafik och det kommer att byggas flera nya mötesspår. Vi välkomnar detta och vill 
att Saltsjöbanan ska fortsätta att gå hela vägen in till Slussen efter det att Slussen byggts om. 
Centerpartiet är en garant för att Saltsjöbanan förblir en järnväg, men med upprustade spår 
och nya vagnar.  
 
 
Utveckla cykelvägarna  

 
Nacka kommun har tagit fram en plan för utbyggnad av cykelstråk i Nacka. Det föreslås flera 
nya cykelbanor och att befintliga rustas upp och görs säkrare. Cykeln är ett klart miljövänligt 
och trevligt transportmedel. Det ger dessutom bra folkhälsa. Vi vill bygga cykelparkeringar 
vid större busshållplatser och stationer, utrustade med tak och låsanordningar. Man ska veta 
att cykeln står kvar när man kommer tillbaka. Ett system med lånecyklar bör införas även i 
Nacka och man bör söka samordning med Stockholms stad för större effektivitet. 
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Nyttja sjövägarna bättre 

 
På senare år har fler båtlinjer börjat trafikera Nackas många allmänna bryggor. Projektet 
Sjövägen har blivit permanentat och man kan åka på SL-kortet in till staden och även ut till 
Lidingö. Antalet färjor behöver dock bli fler och modernare. Renare motorer och båtar med 
högre kapacitet behövs så att fler kan välja båten. Särskilt viktigt blir detta alternativ när 
Slussen byggs om och framkomligheten på vägnätet försämras. 
 
 
Centerpartiet i Nacka säger 
 

 Tunnelbana till Nacka 

 Ny Skurubro med påfart 

 Nödvändigt med ny bussterminal med hög kapacitet 

vid Slussen 

 Bra cykelvägar 

 Bevara och rusta upp Saltsjöbanan 

 Utnyttja sjövägarna bättre med mer båttrafik in mot Stockholm 

 

 

Barnomsorg och skola 
 

 

Valfrihet i barnomsorgen  

 
Centerpartiet tror att varje familj själva vet bäst vad som är viktigt för dem när de väljer 
barnomsorg. Vissa vill ha en speciell pedagogisk inriktning, en del en liten förskola, andra en 
stor förskola. En del vill gå hos dagbarnvårdare och några vill vara aktiva i ett 
föräldrakooperativ. En del har behov av ”nattis” och några använder inte barnomsorgen alls. 
Vi värnar valfriheten och är väldigt noga med att all barnomsorg i Nacka måste hålla en hög 
kvalitet och vara en trygg plats för barnen. Föräldrar ska tryggt kunna lämna sina barn på 
morgonen och hämta dem på eftermiddagen, fullt förvissade om att barnen haft en bra dag.  
 
Den öppna förskolan är en viktig mötesplats för både barn och deras föräldrar och det är 
viktigt att den finns kvar.  
 
 
Rätten att välja skola ska vara självklar  

 
I Nacka kommun finns många både kommunalt drivna och enskilt drivna skolor (friskolor). 
Centerpartiet slår vakt om möjligheten för elever och föräldrar att välja den skola man tycker 
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passar bäst eller har en speciell inriktning som man är intresserad av. 23% av 
grundskoleeleverna i Nacka går på friskolor. För gymnasiet är det ca 40%. Centerpartiet ser 
också fördelar med ett det uppstår en viss konkurrens mellan skolorna. Det blir då mer 
tydligt att vissa skolor behöver jobba mer med att utveckla en egen profil och bli mer 
attraktiva för eleverna. 
  
 
Nya resurser och kompetensutveckling  

 
Resurserna till både förskolan och skolan har ökat under den gångna mandatperioden och 
Nacka ligger högt vad gäller belopp i både förskole- och skolcheckar. En viktig faktor för goda 
skolresultat är kompetenta lärare. Centerpartiet vill se ökade satsningar på lärare och 
skolpersonals kompetensutveckling. De karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer 
som nu håller på att tillsättas är mycket välkomna och bidrar förhoppningsvis till att skapa 
ett än mer lärande klimat i skolan, även bland personalen. Vi vill att Nacka ska fortsätta ligga 
i topp vad gäller lärares löner eftersom vi tack vare det får hit de bästa lärarna.   
 
 
Alla barn kan utvecklas  

 
Skolan ska ha ett tydligt fokus på varje elevs förmåga och en tro på att alla kan och vill 
utvecklas. Centerpartiet tycker att barn ska mötas med både kramar och ramar. Det kräver 
en skola som är flexibel och individorienterad och som möter varje barn där barnet befinner 
sig.  
 
 
Skapa kreativitet  

 
Centerpartiet vill ha en skola som skapar kreativa, självständiga och ansvarstagande barn. 
Alla barn ska ha tillgång till god undervisning utifrån sina förutsättningar. Vi vill att skolan ska 
inspirera till lärande, ge arbetsro, stärka barn och elevers självkänsla och ge dem den hjälp 
de behöver.  
 
 
Tydlighet i skolan  

 
Centerpartiet vill att barn, ungdomar och föräldrar får tydlig information om vad som 
förväntas av dem samt återkoppling på sin utveckling och sitt lärande. Betygen från årskurs 
sex som infördes 2013 skapar bättre förutsättningar för att se i vilka ämnen en elev behöver 
extra stöd i för att nå sina mål. Centerpartiet är även för en tydlig elevdemokrati där barnens 
tankar och åsikter tas tillvara, samt att de är med och formar sin skoldag.  
 
 
Studie- och yrkesvägledning  

 
Det är viktigt att ungdomar både får ett bra stöd och praktisk kunskap inför valet av fortsatt 
utbildning och arbete. Detta kan ske genom en studie- och yrkesvägledning som tydligare 
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kopplar ihop skolan med arbetslivet. Vi vill att vägen till arbetsmarknaden eller vidare studier 
blir lättare genom att till exempel öka skolornas samverkan med näringslivet och 
arbetsmarknaden. 
 
 
Fler specialpedagoger  

 
Det är viktigt att det finns resurser till olika specialpedagogiska insatser i skolor och 
förskolor. Elever som behöver extra stöd måste få det direkt så att de inte kommer efter i 
undervisningen. Det är också viktigt att föräldrarna vet att de kan lita på att deras barn får 
stöd om det behövs. 
 
 
Vuxenutbildningen  

 
Vuxenutbildningen är viktig för att skapa möjligheter för fler att forma sin egen framtid. De 
som behöver läsa in eller komplettera sin utbildning som vuxen ska ha goda möjligheter att 
göra det. Därför stödjer vi vuxenutbildningschecken och en mångfald av utförare även inom 
detta område. 
 
 
Vårdnadsbidraget till fler  

 
Vårdnadsbidraget är en möjlighet för föräldrar att kunna vara hemma längre med sina barn 
än vad föräldrapenningen ger utrymme för. Vi vill göra det enklare att söka vårdnadsbidrag 
genom att tydligare informera om hur det går till och de möjligheter som vårdnadsbidraget 
kan ge. Vi vill även införa möjligheten att få vårdnadsbidrag här i Nacka kommun på halvtid 
för de som vill ha sitt barn på halvtid i barnomsorgen.    
 
 
Bra mat  

 
Ekologisk och närproducerad mat och hög kvalitet på maten i skolan är viktigt! Vi vill ha 
näringsrik, vällagad och god mat tillagad på plats av ekologiska och helst närproducerade 
råvaror. Vi vill att kommunen ställer höga krav på både miljö och kvalité vid upphandlingar 
av livsmedel. Nya EU-regler ger numera kommuner möjligheter att ställa miljö- och 
kvalitetskrav vid offentlig upphandling. Tidigare var det bara en fråga om priset. 
 
 
En giftfri förskola  

 
Barn är, eftersom de är små och växer och utvecklas, extra känsliga för olika kemikalier 
såsom hormonstörande ämnen. Vi vill att man som förälder ska kunna förutsätta att barnens 
miljö på förskolan, deras leksaker och material är fritt från gifter. Vi vill inventera hur det ser 
ut idag för att se om det är aktuellt att sortera ut leksaker som innehåller vissa plaster och 
att utbilda förskolepersonalen i frågorna. 
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Minskade skolhyror  

 
Det har 2014 blivit möjligt för skolor som har lite färre elever och som har tomma lokaler att 
enkelt ställa av dem och slippa betala hyra för dem. Det skapar ett smidigare system och det 
blir lättare för skolorna att få ordning på sin ekonomi. 
 

Centerpartiet i Nacka säger 

 

 Hög kvalité och valfrihet 

 Rätten att välja skola och förskola ska vara självklar 

 Fler förskollärare 

 Giftfri miljö för våra barn 

 Fortsatt höga skolcheckar 

 Ekologisk och närproducerad mat 

 

 

Kultur och fritid 
 
 
Aktiv kultur i Nacka  

 
Nacka kommun har sedan lång tid tillbaka en mycket aktiv kulturpolitik som riktar sig i första 
hand till barn och unga. Musikskolorna är framgångsrika och har många elever. Många barn 
går på olika kulturkurser och kommunen har driftavtal med fristående kulturhus som Folkets 
hus i Boo, Fisksätra folkets hus och Älta kulturknut. Dessa entreprenörer planerar, genomför 
och utvecklar kulturen i Nacka på kommunens uppdrag. Kommunalt drivna Nacka 
kulturcentrum har också ett stort utbud. De sex biblioteken i Nacka har många nöjda 
besökare och många utlån varje år. Nacka står sig mycket väl i både regionala och nationella 
jämförelser. En viktig del i kulturarbetet är också kulturmiljövården som syftar till att bevara 
kulturminnen, speciella byggnadsmiljöer, lämningar från äldre tider mm.     
 
 
Mångfald av bibliotek  

 
Nacka kommun har som enda kommun i landet sedan 1 januari 2013 tre bibliotek som drivs 
av en upphandlad entreprenör. Biblioteken i Dieselverkstaden, Älta och Saltsjöbaden drivs av 
Dieselverkstaden bibliotek AB. Övriga bibliotek, Nacka Forum, Fisksätra och Orminge drivs i 
kommunal regi.  
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Centerpartiet ser biblioteken som viktiga mötesplatser och arenor för avkoppling, 
upplevelser och kunskapsinhämtning. Vi värnar om de lokala biblioteken och de ska ha ett 
bra utbud av böcker och annan i media i alla delar av kommunen. Vi vill stärka bibliotekens 
möjligheter att nå ut till fler och nya målgrupper. Centerpartiet har fått fram ökade resurser 
till inköp av media under senare år, och vi tänker fortsätta på det sättet. 
 
 
Ateljéstöd till konstnärer  

 
Centerpartiet vill införa ett ateljéstöd för konstnärer som bor och verkar i Nacka. Vi tror att 
det kan främja de Nackbor som helt eller delvis lever på sin konstnärliga produktion. Stödet 
ska vara sökbart hos kulturnämnden och kunna sökas för ett år i taget.   
 
 
Inför kulturcheck fullt ut  

 
Redan nu finns ett kulturstöd på 279 kronor per elev i grundskolan och i förskolan från tre 
års ålder. Det används för att ge barnen kulturupplevelser i form av t.ex. teater, konserter, 
kulturaktivitet i skolan med konstnär eller dylikt. Varje år redovisas aktiviteterna till 
kulturnämnden.  
 
Kommunen har också avtal med ett 10-tal kulturanordnare, t.ex. dans, teater, cirkus mm. Vi 
vill införa en kulturcheck så att alla barn i åldern 3-16 år får möjlighet gå på kulturkurser hos 
godkända anordnare. Anordnarna får då ersättning i form av kulturcheck per barn som 
deltar. För oss är det viktigt att barn och ungdomar får fler möjligheter att skapa och uppleva 
kultur oavsett skilda förutsättningar. 
 
Nackas musikskolor är framgångsrika och har närmare 5.000 elevtimmar varje år. Det är 
glädjande att det är sju fristående musikskolor som med hjälp av musikskolechecken kan 
driva verksamhet och öka utbudet gentemot barn och ungdomar i Nacka kommun. 
Kommunalt drivna Nacka musikskola är störst och har det bredaste utbudet och har en 80-
årig historia. Centerpartiet slår vakt om musikskolan och vill se den utvecklas för framtiden. 
 
 
Nacka stad – mer kultur  

 
I samband med planeringen och utbyggnaden av Nacka stad med 13.500 nya lägenheter 
mellan Nacka Forum och gränsen mot Stockholm måste kulturen ha sin givna plats. Det 
måste finnas kulturlokaler, bibliotek, konstnärlig utsmyckning i gaturummet och i parker, 
vackra husfasader. Centerpartiet anser att kulturen måste ha sin givna plats i Nacka stad. 
 
 
Slå vakt om kulturmiljön  

 
En viktig del av kulturarvet i Nacka består av många fina kulturmiljöer, inte minst alla 
minnesmärken och byggnader från industriepoken. På många ställen har gamla fabrikshus 
kunnat rustas upp och bevarats och ny bebyggelse har kunnat anslutas på ett fint och bra 



Centerpartiet i Nacka, valprogram för mandatperioden 2015-2018 

sätt. Att bevara gamla gårdsmiljöer är viktigt och det gäller även de gamla stationshusen 
utefter Saltsjöbanan. Centerpartiet är starkt emot ny omfattande bebyggelse i de gamla 
stationsmiljöerna. SL bör genast rusta upp det brandskadade Igelboda stationshus.  
 
 
Nya simhallar i Orminge och Saltsjöbaden  

 
Nacka simhall är hårt belastad och i takt med allt fler boende i Nacka måste vi få fram en ny 
simhall i Orminge. Det är viktigt inte minst för folkhälsan och behovet av att alla barn måste 
lära sig att simma. I samband med omdaningen och tillbyggnaden av Orminge centrum vill 
Centerpartiet att det byggs en ny simhall där.  
 
Näckenbadet i Saltsjöbaden har under en period varit stängt av säkerhetsskäl. Badet är i 
sämre skick och behöver ersättas med en ny simhall inom fem år. Man måste nu studera 
lämpliga lokaliseringar för det nya Näckenbadet i Saltsjöbaden.   
 
 
Föreningslivet och idrotten blomstrar  

 
Frivilliga insatser bär upp föreningslivet och skapar viktiga nätverk mellan människor och 
erbjuder möjligheter att tillvarata medborgarnas intressen och stärka lokala demokratin. Vi 
vill uppmuntra det organiserade föreningslivet. Även idrottsföreningar är mycket viktiga för 
många barn och ungdomar. Vi vill stärka förutsättningar för en mångfald av idrotter. Fler 
utegym behövs och motionsspåren måste underhållas på ett bra sätt. 
 
 
Centerpartiet i Nacka säger 
 

 Inför checkar även för kulturkurser 

 Både kommunala och privata bibliotek 

 Bygg nya simhallar i Orminge och Saltsjöbaden 

 Uppmuntra idrott och föreningsliv 

och fortsatt satsning på musikskolan 

 Inför möjlighet till ateljéstöd till nackakonstnärer 

 

Social omtanke  
 

 

Utveckla familjevården  

 
Vi vill öka utredningsinsatser och resurserna på familjevård. Familjer som behöver stöd 
måste känna att det finns stor förståelse och god hjälp att få. Vi vill också utveckla 
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samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis när det gäller svåra situationer i familjer, 
fysiskt och psykiskt våld i nära relationer och kriminalitet bland barn och ungdomar. 
 
 
Värdig äldreomsorg  

 
Kommunens äldreomsorg måste utgå från människors rätt till livskvalitet och 
självbestämmande. Därför värdesätter vi högt valfriheten – att äldre ska kunna välja eller 
välja att inte välja var de vill bo. För oss är det viktigt att individen sätts i centrum och möts 
med respekt. Vi vill se fler trygghetsboenden och särskilt boende för de som har stort 
vårdbehov. 
 
 
Bra mat till äldre  

 
 Äldre har rätt till näringsrik, ekologisk, vällagad och god mat gjord på närproducerade 
produkter. Vi vill att kommunen ser över kvaliteten och innehållet av matlådorna till äldre. 
Fler äldreboenden ska kunna tillaga sin egen mat och kvalitet och miljö måste vara 
vägledande i kommunens upphandlingar. Vi vill också ha fler mötesplatser för äldre, där de 
regelbundet kan äta lunch tillsammans.  
 
 
Stärkt anhörigvård  

 
Idag tar många anhöriga ett stort ansvar i omvårdnaden av äldre närstående. Vi vill bygga ut 
avlastning, växelvård, korttidsboende och utbildning för anhöriga (t ex i demenssjukdomar). 
Det är också viktigt att hemtjänstföretagen har kapacitet för att även ta hand om personer 
med demenssjukdomar. 
 
 
Centerpartiet säger 
 

 Utveckla familjevården 

 Inrätta fler trygghets- och vårdboenden 

 Satsa på bra mat till äldre 

 Bygg ut anhörigvården 

 
 

Arbete och företagande  
 
 
Dela upp i mindre delar och ställ krav  

Centerpartiet vill att kommunen anpassar och delar upp offentliga upphandlingar så att små 
företag har större möjlighet att delta och lägga anbud. Vi vill även att kommunen ställer 
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högre krav på miljöaspekter vid sina upphandlingar. Detta är nu möjligt efter EUs beslut om 
att det ska bli lättare att ställa miljö- och kvalitetskrav vid offentliga upphandlingar, och inte 
bara se till priset. 
 
 
Förenklad regelgivning och service  

 
Centerpartiet vill ge Näringslivsrådet i uppdrag att arbeta med förenklad regelgivning samt 
förbättrad information, administration och service till företag. Det ska även kunna ge 
information och stimulera energisatsningar vid om eller nybyggnader och vara ett stöd för 
företagen vid olika typer av tillståndspliktig verksamhet. 
 
 
Fler mötesplatser för arbete  

 
 Vi ser positivt på kommunens årliga företagsmässa som en fantastisk möjlighet till 
utveckling och kontaktskapande för företag och näringsliv, och vill att den fortsätter. Vi vill 
uppmuntra till fler mötesplatser mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Det inkluderar 
även att ge nyanlända en ordentlig introduktion, där man kan varva teori och arbetspraktik, 
t.ex. genom lärlingsutbildningar och bättre validering av utländska utbildningar. Vi vill också 
se bättre satsningar och tydliga målsättningar på studie- och yrkesvägledning i skolan med 
stark koppling till näringsliv och arbetsmarknad. Inom ramen för Karriärgallerian har lyckade 
projekt genomförts. T.ex. kan nämnas att Nacka kommun i samverkan med 
transportföretagen Keolis arbetat med att utbilda arbetslösa till busschaufförer och att de 
flesta som genomgick utbildningen nu arbetar med att köra buss.   
 
 
Åtgärder för fler jobb  

 
På riksnivå i regering och riksdag driver Centerpartiet ett antal frågor för att göra det lättare 
och billigare att anställa ungdomar så att de kommer in på arbetsmarknaden. Det ska vara 
lättare att vara företagare och regelkrånglet ska minska. Det behövs också ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden så att unga lättare kommer in och tröskeln upp till arbetsmarknaden blir 
lägre. Det är också viktigt att ha ett skattesystem som gynnar företagandet, särskilt mindre 
företag. För konkreta förslag och åtgärder inom detta område hänvisar vi till 
Näringsdepartement, Centerpartiets riksdagsgrupp och www.centerpartiet.se. 
 
Centerpartiet i Nacka säger 
 

 Inför förmedlingstjänst 

 Dela upp upphandlingar i mindre delar  

 Kvalitets- och miljökrav vid upphandlingar 

 Förenkla regelgivning och service 

 Ta fram fler mötesplatser för matchning av arbete 

http://www.centerpartiet.se/
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Ordning och reda i kommunens 

ekonomi  
 

Ekonomisk tillväxt skapar resurser  

 
Vi lever i en föränderlig värld och globaliseringen ökar. Olika händelser i olika delar av 
världen påverkar även oss i Sverige och i Nacka. Sveriges ekonomi sköts numera väl och den 
ekonomiska tillväxten skapar nya resurser i form av ökade skatteintäkter som kan satsas på 
välfärden och samhällsbygget.  
 
 
Koll på kommunens ekonomi  

 
Efter det ekonomiskt svaga året 2011, har kommunens ekonomiska läge förbättrats 
avsevärt. Tyvärr tvingades alliansmajoriteten genomföra en skattehöjning med 35 öre från 1 
januari 2012. Avsikten är att denna höjning ska återställas när ekonomin stabiliserats fullt ut, 
vilket dock inte säkert kan utlovas i det korta perspektivet. Stora åtaganden vad gäller Nacka 
stad, tunnelbanans utbyggnad, utbyggnad av skola/förskola och äldreomsorg under de 
närmaste 10-15 åren, innebär krav på ökad kontroll på ekonomiska utvecklingen 
återkommande och noggranna uppföljningar. Centerpartiets uppfattning är att kommunens 
administration ska hållas tillbaka till förmån för den service som nackaborna behöver för att 
det dagliga livet ska fungera.   
 
 

Gatukostnader – tyvärr nödvändigt  

 
Centerpartiet anser att det är rimligt att Nacka kommun tar ut viss gatukostnadsersättning i 
de förnyelseområden där vatten och avlopp dras fram och där gatunätet görs mer robust. 
Där ny detaljplan tagits fram och det blivit möjligt att stycka större tomter sker oftast en 
betydande värdestegring. Om kommunen inte skulle ta ut dessa kostnader på 
fastighetsägarna skulle det skapa ett hål i kommunens kassa på flera hundra miljoner kronor, 
som då måste täckas med skattehöjning eller lån i banken som kostar årliga räntor. 
Centerpartiet ser inte det som en möjlig lösning. Däremot ska kommunen stå till tjänst med 
generösa avbetalningsmöjligheter. 
 
Man ska vara medveten om att även de som bor i lägenheter har varit med om att betala 
viss gatukostnadsersättning vid de exploateringsavtal som tecknas mellan byggherren och 
kommunen vid varje nytt byggprojekt.  
 
 
Detta har Centerpartiet åstadkommit 2011-2014 

 
Efter valet 2010 valde Centerpartiet att gå in som en del i alliansen i Nacka och tillsammans 
med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna styra Nacka kommun. Det har nu gått 
nästan fyra år sedan dess och Centerpartiet har gjort skillnad. 
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Här är några exempel: 
 

 Lokala miljömål för Nacka kommun är på vag fram till beslut. 

 Ett klimatprogram för att minska klimatpåverkan är på väg fram till beslut. 

 Beslut om att göra större delen av Ryssbergen till naturreservat. 

 Mer pengar till skötsel och tillgänglighetsåtgärder i våra naturreservat 

 Ökade satsningar på skolan med höjd skolcheck för kvalitet och höjda löner. 

 Ökade satsningar på medieinköp till biblioteken 

 Ökade anslag till musikskolorna. 

 Tre bibliotek drivs sedan 2013 i enskild regi och levererar bibliotekstjänster av hög 
kvalitet till nackaborna. 

 Beslut om T-banan till Nacka Forum. 

 Nacka stad ska byggas med höga kvaliteter så att människor trivs. 

 Saltsjöbanan kommer att rustas upp och ges högre turtäthet. 
 
Med Centerpartiet i fortsatt alliansstyre i Nacka kommer det att bli fler beslut under 
kommande mandatperiod som Centerpartiet kommer att sätta sin prägel på.  
 
 
 
 

 


