Centerpartiets alternativ till
budget 2017 i Nyköpings kommun
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En budget för hela Nyköpings kommun
Centerpartiets strävan är att hela kommunen ska leva. Vår budget ger möjlighet för en utveckling och
tillväxt i hela kommunen. Centerpartiet anser att Nyköping kommuns mål att växa med 700 invånare
årligen, ska breddas till att inflyttningen sker i lika stor grad i småorter och på landsbygden, som i
tätorten. Vi vill möjliggöra för nya svenskar att bosätta sig och skapa förutsättningar för integration i
hela vår kommun. Kommunen ska stimulera och underlätta för aktörer och entreprenörer som vill
bidra med olika lösningar för boende. Det förutsätter ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Centerpartiet landsbygdssäkrar politiska beslut. Våra satsningar syftar till att öka attraktionskraften
på kommunens småorter. Genom lokal utveckling i samråd med boende och verksamma på
landsbygden. God infrastruktur i form av vägar och bredband är en viktig grundförutsättning för att
kunna bo och verka utanför stadskärnan. Centerpartiet vill se en bredbandsstrategi, samt nya
ägardirektiv till Gästabudsstaden AB för snabbare bredbandsutbyggnad. Vi vill även kartlägga vilka
kommunala verksamheter som kan vara aktuella för en flytt utanför stadskärnan.
Vid renovering av kommunala lokaler ska ett samhällsperspektiv tas. Som exempel vill vi lyfta
renoveringen av Stigtomta skola, som är en unik möjlighet att skapa en samlande punkt för de
boende på orten. Centerpartiet tänker på idrottsföreningarna, övriga föreningar, biblioteket och
kulturens behov av lokaler för sin verksamhet. Möjligheten att söka statligt bidrag för såväl
förbättrade skollokaler, som kultur- och idrottslokaler bör undersökas.
Grunden till välfärden är att fler människor arbetar. Fyra av fem nya jobb skapas i små växande
företag. Därför vill vi ge goda förutsättningar för företag i Nyköping att växa och anställa. Vi vill
minska regelkrångel så att företagare får mer tid att ägna sig åt sitt företagande. Centerpartiet vill se
en utredning av miljönämndens taxa och ett införande av den så kallade Rättviksmodellen, där
avgiften kopplas till faktiskt genomförd tillsyn.
Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb
behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha
arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Därför föreslår Centerpartiet tillsammans med
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att Nyköpings kommun ska genomföra
”Nyköpingsinitiativet” en matchningsmodell för arbetssökande som står långt från arbetslivet, i
samarbete med det lokala näringslivet.
Miljö är en av Centerpartiets viktigaste frågor. Centerpartiet satsar i budgeten för att fler laddstolpar
för elfordon kommer på plats. Vi vill även se laddstolpar för elcyklar på större cykelparkeringar. Vi vill
se fler miljöbilar i kommunen och fler hållbara lösningar i byggandet, exempelvis genom det förslag
till träbyggnadsstrategi som Centerpartiet har lanserat. Kollektivtrafiken är en annan viktig
miljöfråga. Där vi vill se fossilfria fordon inom kollektivtrafiken och gratis busskort till våra skolbarn
och äldre.
En annan viktig fråga för Centerpartiet är den mat som kommunen serverar i sin verksamhet. Att
kommunen i sina egna upphandlingar underlättar för närproducerad mat att konkurrera är en
betydelsefull faktor. Vi anser att det ska göras fler mindre upphandlingar, och samma krav ska ställas
på djurskydd och miljö som svensk lagstiftning. Vi vill satsa på fler tillagningskök i kommunens
verksamheter. Ett första steg är att i 2017 års investeringsplan planera för att bygga tillagningskök på
Dammlötsskolan, Tystberga och Nävekvarns skola.
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S,V,MP

S,V,MP

Centerpartiet

2016

2017

2017

Barn- och ungdomsnämnd

951,2

992,6

996,6

Utbildning-, arbetsmarknad- och
integrationsnämnd

251,2

266

266

Kultur- och fritidsnämnd

97,2

105,1

105,6

Idrottspolitiskt program

Vård- och omsorgsnämnd

871,9

916,5

922,5

Arbeta bort delade turer
inom vård och omsorg

Socialnämnd

196,3

195,2

201,7

Nyköpingsinitiativet, ny
modell för matchning
Utredning kring placeringar

Bygg- och tekniknämnd

86,8

93,5

95

Laddstolpar bil och elcykel.
Träbyggnadsstrategi

Miljönämnd

10,9

12,4

12,9

Serviceutvecklingsprojekt

Överförmyndarnämnd

4,6

4,9

4,9

352,7

390,8

375,8

Stärkt upphandling
Fria resor i kollektivtrafik
för unga och äldre
Landsbygdsutveckling,
Bredband

Kommunfullmäktige

5,9

5,9

6,1

Projekt medborgardialog

Revision

2,1

2,1

2,1

Servicenämnd

0,1

0,1

0,1

SUMMA KOSTNADER

2830,9

2985,1

2989,3

Finansiering

2866,8

3040,9

3040,9

35,9

55,8

51,6

Budgetramar 2017

Not

(MKR)

Kommunstyrelse

Resultat

Stärkt bemanning, kurator,
skolläkare skola/förskola
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Kommunfullmäktige
Centerpartiet står för närodlad politik, med det menar vi att alla beslut som berör den enskilde ska
fattas så nära denne som möjligt. Vi vill få medborgare delaktiga i beslut. En viktig del är att ha en
aktiv och levande medborgardialog under hela mandatperioden.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning bör ta en aktiv roll i att utveckla dialogen med
medborgarna och möjligheten för medborgare att påverka beslut i ett tidigt skede. Centerpartiet vill
ge invånarna i Nyköpings kommun större möjlighet att följa besluten som tas i kommunfullmäktige,
därför vill Centerpartiet införa webbutsändningar på Kommunfullmäktiges möten. Förbättra
ljudanläggningen i kommunfullmäktigesalen, högtalare och hörslinga fungerar inte bra, en
renovering är nödvändig, Nyköpings kommun bör också utveckla användningen av e-tjänster för att
medborgarna ska kunna kommunicera via webb med kommunen. Kommunfullmäktige ska
marknadsföra och intressera medborgarna för den demokratiska processen, så att så många som
möjligt röstar i EU, Riksdags-, Landstings- och kommunfullmäktige-valen.

förslagsrätt för medborgare direkt i kommunfullmäktige, ett Centerförslag som även
fortsättningsvis ska finnas och utvecklas.
webbutsänd kommunfullmäktige
utveckla medborgardialog och inflytande för medborgarna
förbättra hörslingor och ljudanläggning i kommunfullmäktigesalen
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Kommunstyrelsen
Centerpartiets vision är att Nyköping ska vara Sveriges grönaste stad och ha Sveriges modernaste
landsbygd. Stad och land ska gå hand i hand. Centerpartiet arbetar för balans mellan arbete, boende
och pendling samt en god samhällsservice i hela kommunen. Färdiga planer och byggbar mark ska
finnas i alla tätorter. Centerpartiet anser att Nyköpings kommun, med sin stora landsbygd borde vara
en föregångskommun i att pröva omlokalisering av kommunala arbetsplatser från tätorten till mindre
orter, landsbygd, samt områden nära staden som har få kommunala arbetsplatser.
För att stimulera byggnation i mindre orter bör försök göras med så kallad dubbel markanvisning, där
byggföretag som får byggrätt på projekt i centrala delar av staden avtalar om att samtidigt bygga
bostäder på landsbygden. En blandad bebyggelse även på landsbygden främjar integrationen. Vid
renovering och byggnation av kommunala lokaler ska ett samhällsperspektiv tas, så att helheten
beaktas.
Det lokala företagsklimatet är en viktig förutsättning för tillväxt. För att hålla samman kommunens
insatser behöver det finnas en aktiv näringslivsenhet som arbetar i nära samarbete med
representanter för näringslivet i kommunen. Nyköpings kommuns goda förutsättningar för turism
och besöksindustri kopplat till mat och livsmedel ska stärkas. Tillsammans med allianspartierna vill vi
se en matchningsavdelning i Nyköpings kommun, som arbetar tätt tillsammans med näringslivet för
att personer med försörjningsstöd ska komma i arbete.
Tillgång till snabb och säker uppkoppling är en förutsättning för att kunna driva ett företag, inte
minst på landsbygden, därför vill Centerpartiet att Nyköpings kommun tar fram en bredbandsstrategi
för fortsatt bredbandsutbyggnad där målet ska vara bredband via fiber till alla fastigheter i
kommunen. För att förverkliga strategin bör ägardirektiven för Gästabudstaden AB ses över, en
möjlig väg är att bolaget ges tillåtelse att under fibernätets utbyggnadsfas på landsbygden gå med
ekonomiskt underskott.
Centerpartiet vill ha en väl fungerande infrastruktur i hela Nyköping. Planering och byggnation av
ostlänken och resecentrum kommer påverka kommunen under flera år framöver, det är viktigt att
det går att leva, verka och vistas i staden på ett fullgott sätt, för såväl invånare som näringsidkare
under byggtiden. På längre sikt vill vi även se persontrafik på TGOJ-banan, samt tågstopp i
kommunens mindre tätorter.
Centerpartiet anser att med tanke på den betydelse en välfungerande upphandling har för det lokala
näringslivet, är det dags att prioritera frågan högre. Vi vill därför inrätta ett inköps- och
upphandlingsutskott under kommunstyrelsen. Utskottets ska ansvara för all inköpsverksamhet i
kommunen. Uppdraget bör omfatta såväl strategiskt tänkande kring inköp, som uppföljning av inköp
och upphandlingar. Vidare vill vi stärka upphandlingsenheten med två tjänster. Detta kommer att
leda till kostnadsminskningar genom bättre uppföljning av avtal. Dessa minskade kostnader
finansierar de satsningar vi gör i kommunstyrelsen under 2017
Andelen tomställda lokaler i kommunen är fortsatt stort, outnyttjade lokalytor är slöseri med
skattebetalarnas pengar, samtidigt som renoveringsbehovet är stort på många ytor. Vi vill se en
översyn av kommunens fastighetsinnehav och bättre kvalitet i fastighetsförvaltningen, Centerpartiet
menar att en utredning om att bolagisera kommunfastigheter bör tillsättas.
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Vi har under flera år sett oroväckande tecken på att kommunen tappar kompetenta chefer, samt har
svårt att rekrytera och även motivera exempelvis socialsekreterare, lärare, förskolepersonal och
vårdpersonal. Personalen är kommunens viktigaste resurs, en god personalpolitik, som tar till vara
varje anställds engagemang och kompetens är av yttersta vikt.
Centerpartiet anser att ledarskapet i kommunen behöver stärkas och vill se ett ledarskapsprogram
för kommunala chefer. Organisationen måste präglas av tillit. Ansvar, befogenheter och resurser ska
följas åt. Vi vill även se fler karriärvägar för personalen, bra löner och villkor. Den styrmodell
kommunen använder bör utvärderas för att analysera huruvida den bidrar till eller riskerar stjälpa
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt ledarskap.
Centerpartiets förslag i budget 2017
Använd så kallad dubbel markanvisning för att få igång byggande på landsbygden
Avsätt ytterligare 1 mnkr till fonden för landsbygdsutveckling, kopplat till förbättringsvandringar
Kartlägg vilka kommunala arbetsplatser som skulle kunna lämpa sig för en placering utanför
tätorten
Omlokalisera någon verksamhet som idag finns i tätorten till en placering i ett område med få
kommunala arbetsplatser
Inrätta ett ledarskapsprogram för kommunens ledare och chefer
Utvärdera kommunens styrmodell
Kostnadsfri kollektivtrafik för skolelever och äldre
Kartlägg behov av fastigheter och lokaler och avyttra, riv eller hyr ut lokaler som inte används
Tillsätt en utredning om bolagisering av kommunfastigheter
Se över regelverket för en hyresgaranti med avtal som möjliggör för enskilda att ta lån för
byggnation av bostäder för i första hand nyanlända i befintliga gårdsmiljöer
Formulera en bredbandsstrategi för fortsatt bredbandsutbyggnad med målet 100%
Revidera ägardirektivet till Gästabudstaden AB, för att möjliggöra högre utbyggnadstakt av
fibernät på landsbygden.
Inrätta ett inköps- och upphandlingsutskott under kommunstyrelsen, stärk
upphandlingsenheten
Centerpartiets prioriterade investeringar
Byggnation av ny skola i Stigtomta med tillagningskök, lokaler för bibliotek, kultur, samt
idrottshall
Återuppta arbetet med Hamnvägens förlängning
Tillagningskök byggs i Tystberga, Dammlötsskolan och Nävekvarns skola

7

Barn- och ungdomsnämnden
Centerpartiet vill se en nära och trygg skola, med god kvalitet såväl på landsbygden som i våra olika
stadsdelar. Vi vill ha en flexibel och individanpassad skola. Där varje elev möts och får möjlighet att
lära utifrån sina förutsättningar. Barn med svenska som andra språk ska få stöd för att så snabbt som
möjligt komma in i svenska språket. Elever med funktionsnedsättning eller särskilda behov ska få det
stöd de behöver. Ingen elev ska lämna grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Centerpartiet ser ett
behov av att stärka kringresurser såsom skolkurator, skolsköterska och skolläkare.
Centerpartiet tror på en decentraliserad styrning av skolan, där rektorn har mandat, resurser och
befogenhet att fatta beslut över skolan i samråd med elever, föräldrar, lärare och annan personal. Vi
värnar om de mindre skolorna/förskolorna på landsbygden och i staden. Det är viktigt att även
skolorna får vara olika så att det finns att välja inriktning även inom den kommunala skolan och inte
bara mellan kommunala och friskolor. Vi vill att valfrihet ska råda och anser att fristående
skolor/förskolor utgör en ett viktigt inslag i den valfriheten. Centerpartiet vill se ett obligatoriskt
skolval, där alla elever och föräldrar ges stöd att göra ett aktivt val av skola.
Vi vill att samarbetet utvecklas mellan förskola, förskoleklass, skola. Syftet är att all kunskap som
barnen tidigare har fått ska tas tillvara. Vi ser positivt på att det finns en mångfald även inom
barnomsorg såsom pedagogisk omsorg, föräldrakooperativ, fristående förskolor och kommunala
förskolor. Centerpartiet vill att de förskolebussar som finns inom den kommunala förskolan, ska
användas även för att skapa mötesplatser mellan barn från olika kommundelar.
Kvalitén på all mat som serveras ska vara hög och maten ska tillagas på eller nära förskolor och
skolor. Vid inköp och upphandling ska kommunen säkerställa att all mat som serveras är producerad
med samma krav på miljö och djurskydd som svensk lagstiftning. Det innebär exempelvis att
kommunen inte kan servera kött från djur som fått antibiotika i förebyggande syfte.
Vi vill att alla barn ska ha samma rätt till skolskjuts oavsett om de går i kommunal skola eller
fristående skola. Barnens skolväg och trygghetsaspekten måste vägas in då skolskjuts diskuteras. En
översyn av skolskjutsreglementet bör inledas. Centerpartiets föreslår även att alla barn och
skolungdomar erbjuds busskort.
Centerpartiets förslag i budget 2017
Värna de mindre skolorna och förskolorna på landsbygden och i staden genom fortsatt höjd
elevpeng till mindre enheter
Satsa på och marknadsför barnomsorg i familjedaghem/pedagogisk omsorg
Kvalitén på maten ska vara hög och tillagas på varje förskola och skola
Initiera en översyn av skolskjutsreglementet, samma rätt till skolskjuts oavsett val av skola
Utveckla kommunala musikskolan till kulturskola
Stärk kringresurser som kurator, skolsköterska och skolläkare
Nyköpings kommun ska erbjuda en attraktiv arbetsplats och konkurrenskraftiga löner till
förskollärare, lärare och annan personal i skolan
Genomför obligatoriskt skolval i Nyköpings kommun
Utveckla möjligheter för att kunna välja skola på landsbygden, för att främja integrationen
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Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden
Gymnasieutbildningen och utbildningen för vuxna ska vara attraktiv, ge goda utbildningsresultat och
vara en effektiv läroprocess. Programutbudet ska vara brett. Den nya gymnasiereformen ska
genomföras med betoning av samverkan mellan skolan, arbetslivet och högskolesektorn för att
stärka framtida kompetensförsörjning. Samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildning samt
fristående utbildningsanordnare ska utvecklas. Collegesatsningarna på teknik, vård och omsorg - i
samarbete med näringsliv i olika branscher ska fortsätta och vidareutvecklas. Funktionshindrade ska
ges möjligheter till anpassad utbildning. Gymnasieskolan ska stå på tre ben - högskoleförberedande
program, yrkesförberedande program och en flexibel lärlingsutbildning med en mångfald av
inriktningar. Både kommunala och fristående gymnasier ska finnas för att Nyköping ska vara en
attraktiv studieort.
Svenskundervisningen för invandrare ska vara individanpassad, Centerpartiets förslag är att
integrationspolitiken ska inriktas på arbete och företagande där varje individ ses som en resurs.
Särskilda insatser behövs för invandrares företagande. Vi måste se människor med utländsk
bakgrund som de resurser de är, människor med idéer och möjligheter. Vart femte företag startas av
en invandrare. Förbättrad SFI och förbättrade insatser för validering av invandrares kunskaper och
examina. Utbildningen och praktiken ska fylla de behov som arbetsmarknaden har, så att detta kan
leda till jobb.
En lärlingsutbildning med lärlingsanställning och lärlingslön kommer att öppna dörrar till det första
jobbet för många unga människor. Centerpartiet vill öka förutsättningarna för att fler jobb skapas i
Nyköpings kommun. Vi vill att de som är arbetslösa en längre period ska få tillgång till utbildningar
och matchning mot arbetsmarknaden genom Nyköpingsinitiativet.
Centerpartiets förslag i budget 2017
Utveckla samarbetet mellan skolan och näringslivet
Bibehålla och utveckla olika gymnasieinriktningar så att både praktisk och teoretisk begåvning
stimuleras
Att gymnasiestudierna ger eleverna möjlighet att studera vidare vid högskola eller universitet
Ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till anpassad utbildning
Att gymnasieelever som valt idrottsinriktning får nära till idrottshall/anläggning
Fortsätta att utveckla Campus Nyköping för att få in fler eftergymnasiala utbildningar
Utöka antalet yrkeshögskoleutbildningar i kommunen
Långtidsarbetslösa ska få möjlighet till utbildning och matchning mot arbetsmarknaden, genom
Nyköpingsinitiativet
Ge möjlighet till praktikplatser för ungdomar inom olika yrken med kvalificerade handledare
Utveckla SFI-undervisningen med företagsanknuten praktik
Fortsätta att utveckla SFI-undervisningen så att den blir mer individanpassad
Utveckla de olika idrottsgymnasierna RIG, samt NIU
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Kultur- och fritidsnämnden
I kommunen finns ett stort antal föreningar med olika inriktningar. De har en stor betydelse inte
minst för barn och ungdomar. För de som deltar i en förening innebär det också att få kunskaper i
demokrati. Det kommunala stödet till föreningarna är betydelsefullt i hela kommunen. Olika typer av
samlings och idrottslokaler såväl i olika bostadsområden i staden, som på landsbygden och i de
mindre tätorterna är av vitalt intresse för föreningslivet. Det ideella arbete som många ledare utför,
inte minst för ungdomar, är av mycket stort värde för samhället.
Centerpartiet kommer under perioden att arbeta för att kommunen fortsätter stödja föreningarnas
barn- och ungdomsarbete. Barn och ungdomar ska ha bra tillgång till simundervisning. Idrotts- och
fritidsanläggningar ska ge Nyköpings kommuninvånare goda förutsättningar för att kunna erbjudas
ett brett och utbud inom idrottsverksamheten. Idrottsrörelsen är mycket viktig för folkhälsan, men
fyller också ett socialt syfte. Nyköping bör ta fram ett idrottspolitiskt program för att tydliggöra de
politiska ambitionerna för idrotten.
Centerpartiet vill se en kulturchef i Nyköpings kommun, för att få ett samlat ansvar över de så viktiga
kulturfrågorna. Utställningsverksamheten i Nyköping är livlig i såväl offentliga som privatägda lokaler.
Nyköpings kommun saknar dock ett stadsmuseum som speglar utvecklingen under 800 år.
Centerpartiet är därför positivt inställda till det stadsmuseum som byggs i samarbete med Sörmlands
museum i hamnområdet. Genom möten med andra kulturer och andra etniska grupper minskas
klyftorna i samhället. Här har folkbildningsförbunden en stor och viktig roll att fylla. En annan viktig
uppgift är att främja demokrati och jämställdhet. Kommunen ska därför stödja folkbildningen.
Det är enligt Centerpartiet viktigt att stötta konstnärer som är verksamma lokalt, för att på så sätt få
ett starkare kulturliv. Kommunens budget för konstinköp bör därför användas som ett bra sätt stödja
lokala konstnärer och konst-hantverkare. Uppdrag till utsmyckning i samband med kommunens
nybyggnationer bör ske i ett anbudsförfarande.
Centerpartiets förslag i budget 2017
Att kommunens kulturbyggnader vårdas och bevaras
Aktivt arbete med att stödja olika former av museiverksamhet
Kommunala musikskolan ska fungera som en kulturskola och erbjudas barn i hela kommunen
genom mobila lösningar
Utveckla biblioteksfilial i Stigtomta, samt arbeta för en utveckling av bokbuss-verksamheten
Prioritera lokala konstnärer och konsthantverkare vid inköp av konst
Verka för att ytterligare satsningar på bryggeriområdet
Inventera behovet av samlingslokaler i hela kommunen, skapa flera mötesplatser för
kulturaktiviteter på landsbygden
Ta fram ett idrottspolitiskt program
Att det ges goda förutsättningar för idrottsutövning i hela kommunen
Inventera behov av konstgräsplaner i hela Nyköpings kommun
Utreda möjligheten till bättre belysning av kanotstadion och piren
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Vård och omsorgsnämnden
Äldreomsorgen ska bedrivas utifrån en helhetssyn där man sätter individen i centrum och så långt
som möjligt respekterar och förverkligar dennes behov. Äldre måste ges rätt att själva välja var de vill
bo och valfrihet ska finnas för hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer. Centerpartiet
arbetar för valfrihet i olika boendeformer. Om man önskar bo kvar i sin invanda hemmiljö ska det
vara möjligt. De som har behov att bo i någon form av äldreboende ska få göra det. Centerpartiet
anser att det ska finnas hörselslinga på alla kommunala äldreboenden och även erbjudas wi-fi till
boende och besökare. Äldre som lever tillsammans ska ha rätt att fortsätta leva ihop när den ena
behöver flytta till ett äldreboende. Demensboenden ska vara bemannade dygnet runt. Dessutom ska
den sjukes behov styra vilken vård som ges, inte hur stor bemanning det finns.
Människor med funktionsnedsättning ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare, ha
möjlighet till arbete, utbildning samt en varierande och rik fritid. Kommunen ska tillgodose
grundläggande behov som bostäder, arbetsliv och kommunikationer. Bristen på tillgänglighet
begränsar möjligheterna till en rik och varierande fritid. Valfrihetssystem även för personer med
funktionsnedsättning ska införas i Nyköpings kommun.
Situationen på arbetsmarknaden drabbar personer med funktionsnedsättning extra hårt. Att arbeta
bort de hinder, som gör att människor inte aktivt kan ta del i samhället, är en viktig jämlikhetsfråga.
En god samhällsplanering kan öka tillgängligheten generellt och bli kostnadseffektivare jämfört med
olika särlösningar. De generella lösningarna ska främst gälla tillgängligheten till bostadsmiljön,
transporter/kollektivtrafik och till arbetslivet.
Kommunen tillämpar en åldersgräns på 18 år för att kunna arbeta inom äldreomsorgen. För att
stärka bemanningen inom äldreomsorgen under sommarperioden, bör försök inledas med att
anställa personer från 16 års ålder, företrädesvis från vård- och omsorgsprogrammet, som kan
avlasta personalen med enklare uppgifter och ge kvalitet till brukaren.
Centerpartiets förslag i budget 2017
Ta bort delade turer för personal inom vård och omsorg
Inled försök med att anställa sommarjobbare från 16 års ålder i omsorgen
Flexibla boenden för äldre ska finnas i hela kommunen
Fler servicebostäder, trygghetsboenden skapas både i stad och landsbygd
permanenta och utveckla parboende i hela kommunen
Ökad stimulans för boende på äldreboenden utvecklas för höjd livskvalitet
Hörslinga och wi-fi på äldreboenden
Kvalitén på maten ska vara hög och tillagas nära
De äldres olika kulturella och språkliga behov införlivas i kompetensutveckling och praktiseras i
verksamheterna
samhällsplanering som underlättar vardagen för människor med funktionsnedsättning, till
exempel genom tillgänglig kollektivtrafik, bostadsmiljö och begriplig samhällsinformation
Valfrihetssystem även för personer med funktionsnedsättning införs
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Socialnämnden
Många barn far illa idag även i Sverige. Barn har varit och är på flykt och de finns i vårt land. Även
svenskfödda barn kan ha en svår uppväxtmiljö. Alla måste känna till och arbeta efter FN:s
barnkonvention. Konventionen har 54 artiklar och alla påverkar barns uppväxtmijö och utveckling.
Viktigt är att de som arbetar med barn som av olika skäl har drabbats av svårigheter får det stöd de
har rätt till och som de behöver för sin utveckling. Nyköpings kommun har placerade barn i
familjehem där ensamkommande barn och även svenska barn finns. De som arbetar med dessa barn
har en tuff tillvaro och behöver stöd och kontinuerlig handledning. Att det finns möjlighet att prata
av sig vid behov.
Bristen på bostäder ökar inte minst för de som i dag är hemlösa. Det behövs bostäder för olika
kategorier: ensamkommande, flyktingfamiljer, drogberoende som länge har saknat fast tillvaro (här
behövs lågtröskelboende i samband med rehabilitering). Vi vill se en strategisk och långsiktig plan i
samarbete med övriga aktörer privata och kommunala.
Samarbete och helhetssyn är oerhört viktigt för att nå resultat i många viktiga frågor inte minst
integration. Ett hållbart samarbete där möjlighet ges att få det som var och en behöver för att
inlemmas i vår kommun. Samarbete med företag, försäkringskassa, arbetsförmedling,
bostadsföretag, samt frivilliga aktörer, ett samarbete som leds exempelvis av komunens personal.
Med målsättning rollfördelning, resultat och utvärdering.
Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb
behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha
arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vi vill se ett matchningsprogram i Nyköpings
kommun, som tillsammans med näringslivet arbetar med frågorna.

Centerpartiets förslag i budget 2017
Utredning kring resurserna för familjehem, jourhem och HBT-hem så att de används effektivt
Tillräckliga resurser för att tillgodose placerade barn i vår egen kommun och möjliggöra att ta
hem placerade i annan kommun
Nyköpings kommun ska lansera ”Nyköpingsinitiativet” en matchningsmodell för arbetssökande
som står långt från arbetslivet, i samarbete med det lokala näringslivet
Långsiktiga planer vad gäller bostäder för hemlösa och andra grupper som står långt från bostad
kommer till stånd
Samarbete med olika aktörer ska utvecklas
Samarbete med vården specifikt kring personer med dubbel diagnos samt de personer som inte
klarar att hävda sin rätt.
Öka antalet platser på härbärgen
Förebygga och motverka drogberoende genom ökade insatser riktade till barn och unga.
Ge möjligheter till flerstegsprogram/lågtröskelboende för personer på väg tillbaka från missbruk
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Bygg-och tekniknämnden
Goda boendemiljöer är en viktig livskvalitetsfråga. Vistelse i natur, parker och grönområden är en
viktig del av människors rekreation, därför ska den bebyggda miljön utformas så att parker och
grönområden finns på promenadavstånd. Att bygga hållbart har många aspekter, såväl
samhällsplanering, som när det gäller materialval och byggmetoder. Centerpartiet vill se en
träbyggnadsstrategi, för att stimulera byggnationen av hållbar storskalig träbyggnation. Kommunen
bör även i kommande översiktsplan utpeka områden där extra höga ambitioner ska finnas avseende
hållbart byggande.
Centerpartiet anser att kommunen aktivt ska utnyttja befolkningens intresse och kunskaper för sin
stadsdel eller ort. Det ska finnas upplysta platser gång- och cykelvägar. Underhåll av vägar,
cykelvägar, broar och trottoarer ska prioriteras. Framkomligheten och tillgängligheten i staden är
viktig för hela kommunens befolkning. Kommunen ska aktivt verka gentemot trafikverket för att
stärka underhållet på mindre landsvägar i kommunen. Centerpartiet vill satsa på utbyggnaden av
cykelnätet både i centralorten och på våra småorter. Vi vill också se en utvärdering och analys av den
parkeringsstrategi kommunen tillämpar, för att se om den ger önskade resultat. Möjligheten för
kommunens öbor och besökare till skärgården att parkera på fastlandet behöver garanteras. En viktig
del för att stimulera fordon med förnybara bränslen är även att se till att infrastrukturen är god,
därför vill vi se fler laddstolpar i kommunen. Vid byggnation av resecentrum ska även laddstolpar för
elcyklar finnas.
Nyköpings kommuninvånare skall erbjudas ett gott dricksvatten enligt livsmedelsverkets riktlinjer
och antal avbrott i vattentillförseln skall minimeras. VA ska omhänderta och behandla avloppsvatten
enligt uppsatta miljökrav. Översyn måste göras av Brandholmens reningsverk. Kostnadsbilden
avseende va-områden bör ses över. I vissa fall kan kostnaden medföra att berörda måste lämna sin
fastighet p.g.a. för höga installations kostnader . Detta kan Centerpartiet aldrig acceptera.
Renhållningen ska hantera insamlat avfall på ett miljömässigt riktigt sätt och stimulera till ökad
källsortering. Utred möjligheterna till lokalt omhändertagande av hushållsavfall och möjlighet att
biogas framställs i kommunen. Dialog bör ske med kommunens lantbrukare för samordning.
Centerpartiets förslag i budget 2017
Formulera en träbyggnadsstrategi
Grönytebidrag för småorter
Undvik att bygga på åkermark
Att tillgängligheten för allmänheten till Nyköpingsån och Stadsfjärden är god
Analysera parkeringsstrategin ur miljösynpunkt och konsekvenserna för centrumhandeln
Införa fri parkering för alla bilar som klassas som miljöbilar
Rusta och bygg ut cykelvägnätet
Byta all gatubelysning mot miljövänlig belysning
Fler laddstolpar för elfordon i tätorten, samt laddstolpar för elcyklar inledningsvis på
cykelparkeringen vid nya resecentrum
Säkerställa att alla Kommuninvånare lätt kan återvinna sitt avfall
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Miljönämnden
Miljönämnden är den nämnd som ansvarar för den lokala tillsynen av hälsoskydd, livsmedel
och miljöskydd i Nyköping. Centerpartiet vill att medborgarna ska uppleva mötet med
miljöverksamheten som informativ, rådgivande och stödjande och att servicen sätts i fokus. Ett steg i
rätt riktning är att det nu finns en livsmedelsvägledare som lotsar företagare i övergripande frågor
kring livsmedelslagstiftningen. Detta ska enligt vår mening utvecklas ytterligare.
Kostnaden för myndighetsutövningen är en tung börda för företagare. Centerpartiet anser att
myndighetsutövningens kostnader måste ses över. Vi vill undersöka möjligheterna att effektivisera
verksamheten. Centerpartiet anser att taxan för myndighetsutövning ska frysas och att en utredning
ska genomföras för att se över helheten och effektiviteten i handläggningen. Utöver det anser
Centerpartiet att Nyköpings kommun ska börja tillämpa den så kallade Rättviksmodellen, där
kommunen fakturerar livsmedelsföretag efter att tillsyn faktiskt har skett och för den tid som lagts
ner, istället för i början av året. Modellen innebär också att kommunen kommunicerar med
företagen på plats för att underlätta kontrollen och hjälpa företagen att göra rätt.
För att lösa många problem är det viktigt med ett helhetsperspektiv. Centerpartiet kommer att
arbeta för en hållbar utveckling, som består av ömsesidigt beroende av ekologisk/miljömässig
hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet.
Centerpartiets arbete bygger på övertygelsen att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i
hand. Vi underlättar för de företag och människor som satsar på miljöarbete, ny teknik och
miljövänligare leverne genom information, lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Att kunna spara
eller tjäna pengar på miljövänligt beteende och agerande är en stark drivkraft för en omställning till
ett hållbart samhälle.
Under 2017 kan arbetet som följer med Ostlänken bidra till utökade uppgifter för miljönämndens
myndighetsfunktion, varför det är viktigt att tillse att medel finns så att en god servicenivå kan
upprätthållas.

Centerpartiets förslag i budget 2017
Centerpartiet vill se en översyn av myndighetsutövningens kostnader och möjligheterna att
effektivisera verksamheten
Centerpartiet anser att taxan för myndighetsutövning ska frysas och att en utredning ska initieras
avseende taxans utformning
Centerpartiets mål är att medborgarna ska uppleva mötet med miljöverksamheten som
informativ, rådgivande och stödjande och att servicen sätts i fokus
Nyköpings kommuns miljökontor ska tillämpa ”Rättviksmodellen” vid fakturering av tillsyn
I Nyköpings kommun finns det många områden som har behov av sanering. Sanering måste ske
för en långsiktig hållbar miljö i kommunen

