Verksamhetsberättelse för
Centerpartiet i Nacka för 2017
Alliansen styr Nacka
Centerpartiet är sedan 2011 med och styr Nacka kommun tillsammans med
allianspartierna Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det innebär att
vi under mandatperioden 2015 - 2018 har representation med ordinarie ledamot
och ersättare i de flesta nämnder och styrelser.
Kommunalråd och ordförandeposter
Centerpartiet har ett kommunalråd på halvtid, Hans Peters, som innehar
ordförandeposten i kulturnämnden och i miljömålskommittén. Centerpartiet har
även ordförandeposterna i Nacka Vatten och avfall AB, 1:e vice ordförandeposten
i socialnämnden, ordförandeposten i överförmyndarnämnden samt 1:e vice
ordförandeposten i Nacka energi AB.
Politiska arbetet
Under 2017 har det politiska arbetet i kommunen fokuserat mycket på den stora
bostads- och tunnelbaneutbyggnad som ska göras. Det gäller såväl Nacka stad
som stadsdelscentra i Saltsjöbaden, Orminge och Älta. Under året har också
biblioteken upphandlats för andra gången och KF har fattat beslut om att införa
kundval kulturskola, som första kommun i landet. Skatten har sänkts med 10 öre
och kommunens ekonomi är under kontroll.
Deltagande på konferenser mm
Nackacentern har under året deltagit på partiets kommundagar, distriktets
ledarkonferens, Stockholmskonferensen, ledarutbildning, Seniormässan samt
flera möten inför framtagandet av valsedlar till riksdagen och landstinget. Vi har
även deltagit på flera andra partievenemang. Under året har en CUF-avdelning
bildats inom Nacka som styrelsen har stött via en mentor.
Aktivt parti
Kretsen har haft fyra utåtriktade aktiviteter, två på våren och två på hösten där
vi delade ut påsar med flygblad och annat smått och gott i. Vi fick också hjälp att
kampanja vid sjövägens brygga i Nacka strand av partiledare Annie Lööf och
landstingsrådet Gustav Hemming.
I oktober anordnade vi en kväll om Trygghet för kretsens medlemmar där vi bjöd
in representant från kommunen och polisen.
Vi har haft en budgetkonferens i september och en verksamhetskonferens
oktober. Den senare konferensen genomfördes på Viking Grace 28-29 oktober
med ca 20 deltagare. Konferensen var mycket uppskattad.
Under året har CUF Nacka-Värmdö startats upp.

Under året har vi fått besök av bland andra kommunpolisen Johan Kust, Nacka
polarna på ett gruppmöte. Samt Centerpartister från Sundbyberg som ville lära
sig mer om våra kundval i Nacka.
Vi har gjort externa studiebesök på mataffären och resturangen Björnen i Boo
och skolan Rytmus i Sickla.
Synliga i media
Centerpartiet har synts i lokalmedia (Nacka Värmdö posten och Mitti Nacka) i 23
artiklar under 2017, en minskning på 1 artikel från 2016. I samband med
biblioteksupphandlingen blev Hans Peters intervjuad av SVT kulturnyheterna och
deltog i en direktsänd radiodebatt i studio 1, SR. Hans Peters blev även
intervjuad i en norsk kulturtidning.
Interna möten
Kretsen har anordnat 9 gruppmöten, 4 styrelsemöten. Antalet deltagande har
ökat till ca 15 - 20 per gång på gruppmötena till vilka även alla medlemmar
inbjuds.
Styrelsen
På årsmötet den 23 februari omvaldes Hans Lenkert som kretsordförande.
Övriga styrelsen består av Christine Lorne - vice ordförande, Hans Peters –
kassör, Marika Lindvall – ledamot, Konrad Hellberg – ledamot, Håkan Ekengren –
ledamot, Ingmar Sahlgren – ledamot, samtliga omvaldes, samt Johan Krogh ledamot, nyval. På samtliga möten har politiska sekreteraren Robert Steffens
varit adjungerad.
Medlemsutvecklingen
Nackacenterns positiva medlemsutveckling under 2014, 2015 och 2016 höll i sig
även under 2017. Vid årsskiftet 17/18 hade partiet totalt 125 medlemmar vilket
kan jämföras med 90 vid årsskiftet 16/17. Det är en ökning på 35 medlemmar.
Vi är nu den tredje störst kretsen i distriktet, för tre år sedan var vi den näst
minsta. Vi är också den krets som har ökat mest till antalet.
Kontakt med nya medlemmar
När kretsen får en ny medlem kontaktar kommunalrådet Hans Peters den nya
medlemmen för att bjuda hen på lunch alternativt en fika och samtidigt berätta
om partiets verksamhet i Nacka.
Ekonomi
Årets resultat uppgår till 105 241 kronor. Vid årets utgång fanns 520 226 kronor
på partiets konton i Handelsbanken. Partistödet för 2016 från Nacka kommun,
som baseras på våra tre mandat i kommunfullmäktige fördelas i form av
mandatstöd, utbildningsstöd, ungdomsstöd och grundstöd. Totalt erhöll kretsen
218 000 kronor för 2017. Mandatstödet räknas upp med 500 kronor per mandat
årligen under mandatperioden.
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Elisabeth Därth
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Martin Hedman
Ersättare fritidsnämnden
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Ledamot valnämnden
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Ledamot äldrenämnden, ledamot kommittén för hälsa och livskvalitet
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Ledamot utbildningsnämnden
Kerstin Malmström
Kommunrevisor

Karin Rappsjö Emanuelli
Ledamot fritidsnämnden, ersättare kommunfullmäktige
Ingemar Sahlgren
Ersättare natur- och trafiknämnden, ersättare kommunfullmäktige,
ersättare Nacka energi AB
Joel Stenberg
Ersättare kulturnämnden
Björn Strehlenert
Ordf. naturvårdsrådet, ledamot natur- och trafiknämnden
Mattias Westling
Ersättare miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Hans Peters
Miljömålskommittén
Miljömålskommittén har under 2017 reviderat miljöprogrammet och daterat upp
det utifrån omvärldsförändringar och ny lagstiftning. Kommittén har också
initierat en uppföljning av miljöbyggnormen i kommunen och kommit fram till att
fler miljökrav bör ställas på byggandet i kommunen. Vidare har kommittén
anordnat miljöseminarier i stadshuset för att öka medvetenheten. Sedan har
kommittén fortsatt arbetet med giftfri vardag i skolan och förskolan. Det gäller ju
utbyte av farliga plastleksaker och lekredskap på skolgårdar och förskolegårdar.
Kommittén har också följt upp på inköpssidan vad gäller ekologisk mat och
antibiotikafritt kött.
En ny indikator för inköp av närproducerat ska tas fram och fogas in i
miljöprogrammet.
Kulturnämnden
Kulturnämnden har under året fattat beslut i flera viktiga ärenden. Under året
beslutade nämnden om att införa den nya kulturskolan med utökat kundval. En
reform som vi gick till val på 2014. Den blir nu verklighet till höstterminen 2018.
Alla kulturkurser blir nu en del av kundvalet. Utbudet kommer att öka och
avgifterna för deltagarna sänks. Tidigare gällde det bara musikskolan. Under året
beslutade nämnden också om vem som kommer att driva museet HAMN i
Fisksätra. Det blir stiftelsen Kulturmiljö som tar över driften och ansvaret för att
utveckla verksamheten från 2018. Ett stort beslut som nämnden fattade strax
före sommaren var att slutföra upphandlingen av de sex biblioteken i
kommunen. Dieselverkstadens bibliotek AB får fortsätta driva biblioteken i Sickla,
Älta och Saltsjöbaden i fyra år till. De tre övriga biblioteken i Forum, Fisksätra
och Orminge övergår till privat drift 2019 och det blir Axiell AB som tar över där.
I övrigt har nämnden svarat på olika remisser, lämnat synpunkter på
detaljplaner, tyckt till om olika motioner samt så klart följt upp all
verksamheterna på olika sätt, inte minst i samband med tertialrapporter och

bokslut. Till sist kan nämnas att Leksaksmuseet i december började flytta in sina
saker i lokalerna bredvid HAMN-museet. Leksaksmuseet kommer att öppna till
våren 2018.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar den politiska styrningen i kommunen.
Kommunstyrelsen är också ansvarig för all kommunal produktion inom välfärden.
Centerpartiet har genom allianssamverkan en ledamot och en ersättare i
styrelsen. Centerpartiet har varit aktiv i styrelsen under året och lagt egna
yrkanden, som många gånger bifallits, samt även lagt ett flertal
protokollsanteckningar. Partiet har också lagt fram politikerinitiativ om Forum
fasader, barnpassning för förtroendevaldas barn, parkeringsfickor i bägge
ändorna av Skurubron.

Kerstin Malmström
Revisionen
Revisionsgruppen består av åtta förtroendevalda revisorer. Vi har halvdagsmöten
varannan vecka samt två heldagskonferenser per år. Till vår hjälp har vi
sakkunniga biträden från EY som tar fram fördjupade granskningar åt oss. 2017
har dessa granskningar handlat om:
• Kommunstyrelsens arbete genom utskott
• Intern kontroll avseende ÄTA och omfattningsförändringar i
investeringsprojekt
• IT- och informationssäkerhet
• Exploateringsprocessen
• Föreningsbidrag
• Intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna
• Genomgångar av två tertialbokslut samt årsbokslut
Granskningarna läser och diskuterar vi inom gruppen. Därefter skickar vi en
skrivelse till berörda nämnden med förslag på förändringar och eventuella
följdfrågor. Ibland bjuds nämnder eller tjänstemän in till våra möten för att svara
på frågor. Vi revisorer ska inte ha någon åsikt om de beslut som tas, vår uppgift
är att se till att det som genomförs överensstämmer med vad
kommunfullmäktige beslutat och att skattepengarna används på det sätt som
kommunfullmäktige beslutat. Vi hade 2017 en budget på 2 211 000 kr.
Kostnaderna slutade på 2 139 000 kr, varav de två största posterna var EY 1 200
000 och revisorernas arvode (inkl soc avg) 775 000.

Johan Krogh
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
I och med Nackas expansiva planer har stort fokus under året legat på
detaljplanearbetet rörande Nacka stad. Många planer har varit ute på granskning
och samråd samt ett antal som tillstyrkts. I arbetet med Nacka stad driver C på
för att skapa levande och trevliga stadsmiljöer där människor vill bo och leva.
Vidare har vi jobbat vidare med de få förnyelseplaner som finns kvar. Vi har
fortsatt arbetet med att modernisera omoderna planer.

Personligen har jag fokuserat lite extra på myndighetsutövningen gällande
strandskydd. Många tjänsteskrivelser har varit luddiga och otydliga i vad som
faktiskt gäller och där har vi haft ett arbete för att höja kvaliteten på dessa vilket
också skett.
Som Centerpartist är vill jag att besluten ska fattas så nära människor som
möjligt. Därför driver jag på för en myndighetsutövning som utgår från individen.
Jag ställer mig alltid frågan om det finns något jag kan göra för att underlätta för
nackaborna att utveckla sina liv.

Elisabeth Därth
Överförmyndarnämnden
2017 har varit en lugnare år än tidigare då antalet ensamkommande barn
minskat. Nämnden har fortsatt arbetet med digitalisering för effektivisering av
enhetens arbete. Regeringen har minskat ersättningarna till gode män och
boende för ensamkommande barn vilket medfört att vi fått besluta om väsentligt
minskade ersättningar till gode män. Vi har fortfarande en god tillgång till gode
män totalt. Samtliga ordinarie ledamöter är väldigt engagerade och jag upplever
att vi har en väl fungerande verksamhet där jag som ordförande tror att jag
bidragit på ett konstruktivt sätt.

Håkan Ekengren
Utbildningsnämnden
Ett mål för Centerpartiet och Alliansen är att Nacka ska ligga i topp när det gäller
att vara en Sverige bästa skolkommuner. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) redovisar årligen sin rapport Öppna Jämförelser för grundskolan. SKL har
tagit fram ett sammanvägt mått som visar hur väl kommunerna lyckats med sitt
kunskapsuppdrag vilket är mycket centralt för Nacka. I den senaste rapporten
hamnar Nacka på sjunde plats i landet och andra plats i Stockholms län.
Dessutom är Nackas elever i årskurs 9 bland de nöjdaste och tryggaste i landet.
En annan intressant och relevant jämförelse är kring andelen elever som når
kunskapskraven i alla ämnen. Där är 90 procent resultatet i Nacka, och det
placerar kommunen på åttonde plats i landet.
Nacka ligger också bra till när det gäller andelen behöriga till gymnasiet, här
ligger kommunen på plats 12 i landet. Ser man på statistiken över en längre
tidsperiod så kan man konstatera att kommunen sakta med säkert vandrat uppåt
vilket är mycket bra.
Skolan är kommunens absolut enskilt största budgetpost. Drygt 53% av den
kommunala budgeten. Centerpartiet har i Alliansen drivit på och jobbat för att
skolan verkligen prioriteras när det gäller att tillföra mer ekonomiska resurser. I
Nacka drivs ca 1/3 av skolorna som fristående. Resten är kommunala. Det har
visat sig bra att låta både kommunala och privata alternativ konkurrera på
samma villkor. Vår målbild är att Nackas unga ska få en bra start i livet.
Nacka Vatten och Avfall AB

Vi ska ha rent och gott vatten i våra ledningar, ett modernt och miljövänligt
avloppsystem ett avfallshanteringssystem som gör det ska vara lätt att vara
miljövänlig. Det ska vara lätt att vara miljövänlig och klimatsmart i Nacka.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Nackas vattenförsörjning är en del i ett
system där flera kommuner samverkar och idag är ca 97% av alla hushåll i
kommunen anslutna till det kommunala vattennätet. Ledningarna måste vara av
bra kvalité och det ska vara en hög driftsäkerhet. Detta kräver ett väl fungerade
underhåll och nya investeringar för att hålla systemet modernt, miljövänligt och
hållbart.
Ansvarig för vatten, avlopp och avfall i Nacka är bolaget Nacka Vatten och Avfall
AB. Bolaget ägs av Nacka kommun. Ambitionen är att bolaget ska utvecklas mot
att bli ett av landets ledande bolag.
Det ska vara lätt att göra rätt. Under 2019 ska ny upphandling genomföras för
hämtning av hushållssopor. Vi vill då införa en moderna och miljövänligare
teknik. Det kan till exempel handla om fyra-, eller åttafacksmoduller istället för
dagens. Ett annat alternativ är färgade påsar för olika typer av sopor. Oavsett
teknisk lösning så ska det nya systemet göra det lättare att vara miljövänlig i
vardagen.
Vi ska även utveckla ett bättre och enklare system för grovsopor och miljöfarligt
avfall. Vi ska även utveckla så den som vill ska kunna lämna funktionsdugliga
saker för återbruk. I Kil, vid gränsen till Värmdö, planerar Nacka och Värmdö
kommuner att tillsammans bygga en gemensam och stor kretsloppsanläggning.
Den ska börja byggas under 2018 och vi vill att anläggningen i Kil ska bli en
modern, lättillgänglig och användarvänlig kretsloppscentral som kompletterar de
två som ni finns, nämligen Boo och Östervik. Under första halvan av 2018
kommer en ny central att öppnas i Älta.
Återvinningsstationerna ska vara lättillgängliga och fler än idag. I kommunen
finns idag ett 30 tal stationer. Fler behövs nu när kommunen växer. I de nya
stadsdelarna planeras bygga mini-åvc. Detta för att fler ska kunna slänga sopor
utan att vara bilberoende. Bolaget har även mobil ÅVS nu för att förenkla för
medborgarna – det ska vara lätt att göra rätt.
En positiv händelse under 2017 är att kommunen i miljörakningen gick från plats
143 till plats 16. Det finns en tydlig koppling mellan miljö och avfallsfrågan.

Ylva Hedman
Mångfaldskommittén
Mångfaldskommittén har även under 2017 funderat över kommitténs uppdrag.
Under året har kommittén fortsatt att se över kommitténs handlingsplan.
Mångfaldskommittén har bland annat haft fokus på Barnperspektivet och HBTQ
och jämställdhet på vårdmottagningar i Nacka. På mötena har vi fått ta del av
trygghetsundersökningar med fokus på jämställdhet. Mångfaldskommittén har
fått lyssna på Nacka kommuns tjänstemän och företag har berättat om
jämställdhet och mångfald i Nackasamhället med fokus på integration,
jämställdhet och mångfald i Nackasamhället - med fokus på
funktionsnedsättning. Jessica Frösell, HR-controller och Elisabeth Carle berättade
på ett av årets sista möten om skrivningar till kommunstyrelsens förslag till årets
mål- och budgetdokument och om skrivningarna till 2016 årsskrivningar, som då
hade fokus på kommitténs fyra fokusområden:
• Barnperspektiv

• Integration
• Funktionsnedsättning
• Jämställdhet.
Jessica Frösell arbetar med en rapport som ska beskriva både jämställdheten i
Nackas organisation och i samhället som senare ska skickas ut till kommittén.
Det har diskuterats hur kommittén kan arbeta mot ökad mångfald i de företag
som Nacka upphandlar och hur upphandlingar följs upp. En följddiskussion var
hur kommittén kan arbeta med att föra dialog med företag i Nacka om
integrations- och HBTQ-frågor. Liberalerna menade att det är i de politiska
grupperna en stor del av kommitténs arbete ska göras. Leo Smidhammar, VD
för Zondera presenterade på årets sista möte resultatet från Nackas
medarbetar¬undersökning med fokus på jämställdhet, likabehandling och
nolltolerans mot kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella
trakasserier.

Marika Lindvall
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, särskolan
och gymnasieskolan. Nämndens uppgift är att finansiera de verksamheter som
nämnden ansvarar för, formulera mål och följa upp dem.
Utbildningsnämnden gav utbildningsenheten i uppdrag att utveckla verkningsfulla
sätt att öka andelen utbildade förskolelärare i kommunen. Målet är att antalet
förskolor med minst 20 % förskolelärare ska vara på 90 %.
Nämnden besökte M7 kunskapsgallerian (YBC, Rytmus och Sjölins gymnasium)
samt Myrsjöskolan under året. Min personliga reflektion av gymnasierna var att
varje elevs intresse tillvaratogs och miljöerna var väldigt inbjudande och
kreativa. Elevernas psykiska mående var ett ämne som diskuterades flitigt under
besöket. Myrsjöskolan bygger nytt och planerar flytt efter sommarlovet 2018.
Samarbetet mellan byggföretag och skolan har fungerat utmärkt. Ett något
problematiskt beslut under året var att de fristående grundskolorna som hade
inskrivna elever folkbokförda i kommunen under 2010 och 2011 skulle få extra
bidrag retroaktivt.
Och under 2017 antogs också förslaget att alla barn mellan 10–12 år ska få gå
på fritidsklubben under skollov och att öppettiderna ska vara behovsanpassade
vilket jag anser är ett väldigt glädjande beslut.
Under december 2017 skickade Håkan Ekengren och jag Marika Lindvall in ett
politikerinitiativ angående kränkningar och övergrepp i skolan vilket bland annat
innefattar barns integritet och porrfilter. Jag ser fram emot en politisk diskussion
kring ämnet under 2018.

Ingmar Sahlgren
Fritidsnämnden.
Har en plats i kommunfullmäktige som ersättare, jag har ej tjänstgjort under
denna mandatperiod jag sitter och lyssnar när mina partibröder försöker föra
fram Centerpartiets åsikter. Jag har också en ordinarie plats i Fritidsnämnden
fram till Okt-17 där vi har tagit ett beslut om olika bidrag till föreningslivet idrott.
Jag har en ersättarplats i NEAB NackaEnergi AB, där vi planerar nya el
dragningar av elledningar i kommunen för framtiden och nya kraftstationer, deta

skall byggas en ny uppe vid Jarlaberg. För övrigt är det en mycket god stämning
i bolaget. Jag har också en ersättarplats i Käppalaverket reningsverk
(Käppalaverket renar vårt och tio andra kommuners avloppsvatten, det blir
gödsel och biogas). Deras fullmäktige där allabeslut som har tagits av deras
styrelse, skall beslutas om i demokratisk ordning. Där kan man inte göra så
mycket än att besluta vad som har föreslagits av styrelsen.

Soledad Aguilar-Oddershede
Nacka energi AB
Under året har jag som styrelseledamot i Nacka Energi varit mycket delaktig i
utvecklingen av företaget. Under året tillträdde VD Jonas Kellberg, som på ett
föredömligt sätt bl a har bidragit till att utveckla företagets analysverktyg. Ett
utmärkt verktyg för att analysera risker och konsekvenser utifrån ett brett
perspektiv har utarbetats och testats med gott resultat. Detta kommer att vara
av stor nytta, med tanke på kommunens ambitiösa utbyggningsplaner.
Vidare har arbetet fortsättningsvis varit fokuserat på framåtinriktat
planeringsarbete för att säkerställa elnätsperspektivet i kommunens
exploateringsplaner.
En annan del i årets arbete (som även pågick året dessförinnan) har varit
förhandlingar med bl a Ellevio och Svenska kraftverk för att säkerställa tillräcklig
effektkapacitet inför "Nacka bygger stad", tunnelbanans utbyggnad och
utbyggnaden av Henriksdals reningsverk.

Hans Lenkert
Äldrenämnden
Ärendena inom ÄN kan grovt delas in i tre delar:
Informationer om bl. a. äldres kommande behov av bostäder, samverkan
mellan lärosäten som bedriver vårdutbildning på högskolenivå, hemtjänstens
närvarorapportering via mobil, samverkan mellan landsting och kommun vid
utskrivning från sjukhus samt utvecklingen på äldreboendena Sjötäppan och
Båthöjden.
Diskussioner som har rört bl. a. regeringens stimulansmedel till äldreomsorgen,
yttrande om olika detaljplaner för byggande, mål och budget för 2018 - 2020,
Lusthuset, en satsning för äldre i Orminge och olika IT-utvecklingstjänster som
rör rörelselarm samt uppföljningen av ÄN: s budget.
Beslut rörande bl. a varningar (4 st.) av anordnare, förlängning av palliativt
kunskapscentrum med medfinansiering, beslut om uppföljningsplan, uppdrag
rörande framtida kompetensförsörjning, översyn av auktorisationsvillkoren för
hemtjänst, översyn av hemtjänstcheckens belopp, planering för att införa delar
av konceptet ”åldersvänlig kommun” med start i sociala aktiviteter för de

sköraste kunderna, utnyttja hela potentialen i det civila samhället samt möjlighet
att samtala kring existentiella frågor (existentiell hälsa).
Jag har särskilt intresserat mig för sättet att följa upp verksamheten med
anledning av de grava och mångåriga brister som framkommit när det gäller
äldreboendena Sjötäppan och Båthöjden. Möjligheten till kollegial uppföljning
dvs, hjälp från personer med samma yrkesbakgrund men arbetandes i annan
kommun, ska undersökas.
ÄN har haft 10 möten under 2017. Jag har varit borta 1 gång pga.
utlandsvistelse.

Christine Lorne
Socialnämnden
Jag har som vice ordförande i Socialnämnden arbetat nära nämndens ordförande
och är uppdaterad på det som händer och berör vår nämnd. Vi har avstämning
varje vecka med Social- och äldredirektören samt med andra tjänstemän vid
behov. Jag har drivit frågan kring möjlighet att unga vuxna som vill bo i en
gruppbostad enligt LSS i Nacka skulle kunna bo tillsammans i en lägenhet med
insatser i väntan på att LSS-boenden blir klara. Om detta la jag ett
politikerinitiativ men där tyvärr lagar hindrar kommunen från att genomföra
detta. Jag har deltagit i en hearing om daglig verksamhet för unga vuxna på
Sickla Fritidsgård och förklarat hur vi politiker vill utveckla verksamheten inom
LSS-området framåt. De frågor jag håller kärast i Socialnämnden är hur vi kan
jobba mer förebyggande och öka de förebyggande insatserna. Det ska vara lätt
att få hjälp såfort en känner att det behövs. Vi har även sett över alla
föreningsbidrag så vi ser till att pengarna kommer till så stor nytta som möjligt.

Björn Strehlenert
Natur- och trafiknämnden
Natur- och trafiknämndens är, som namnet säger, en nämnd som beslutar i
frågor rörande grönområden, med focus på kommunens naturreservat, samt
trafikfrågor i vid mening. Mycket engagemang från kommunens sida har lagts
ner på cykelleder, där kommunen ligger långt fram i jämförelse med andra
kommuner i länet. Infartstrafiken är, nu när Slussen byggs om, ett synnerligen
viktigt område att bevaka för kommunen Gatubelysersättningen på enskilda
vägar är under omstrukturering.
Centerpartiets representant i nämnden har haft naturen med naturreservaten
som särskilt intresseområde. Ambitionen har varit att driva fram
fullmäktigebeslut om de planerade reservaten, i synnerhet Ryssberget.
Det planerade reservatet Skuruparken är fortfarande ett juridiskt bekymmer med
ideliga överklagande till olika instanser.
Tidigare låg vatten - och avloppsfrågor under nämnden men denna verksamhet
har nu satts på att kommunalägt bolag.
Centerpartiet har ordförandeposten i ett råd, Nacka naturvårdsråd, som lyder
under Miljö – och Trafiknämnden. Ordförande i rådet är C;s representant i
nämnden.

Karin Rappsjö Emanuelli
Fritidsnämnden
Fritidsnämnden ansvarar för fritid- och idrottsverksamheten i kommunen. Dit hör
bla att besluta om föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet och att
samarbeta med föreningar och organisationer och stimulera det arbete som
dessa bedriver. Många av de beslut som tas i nämnden rör våra barn och
ungdomar i Nacka.
Några beslut och händelser som kan lyftas fram för år 2017 är:
•

Invigning av fotbollstält på Nacka IP vilket ger mer yta för fotbollen. Tältet
möjliggör en snöfri plan med en inomhustemperatur på minst tre
plusgrader och kommer finnas uppsatt varje år mellan 1 november och 31
mars.

•

Samarbete med Stiftelsen En Frisk Generation för ett treårigt
folkhälsoprojekt, 2018-2020 med syfte att främja folkhälsan och öka den
fysiska och psykiska livskvaliteten för främst barnfamiljer med barn i
åldern 4 - 12 år. Familjer kommer att erbjudas aktiviteter och kost 2
gånger i veckan, cirka 60 - 70 aktivitetstillfällen per individ och år.
Aktiviteterna sker genom samarbete med lokala idrotts- och
friluftsföreningar med förhoppning att familjerna ska hitta en förening och
verksamhet som de vill fortsätta med efter projektperioden.

•

Lördagsöppet på fritidsgården. Olika undersökningar visar att såväl i
Nacka som i andra kommuner efterfrågar ungdomar lördagsöppna
fritidsgårdar men det har inte funnits någon fritidsgård i Nacka som varit
öppet just på lördagar. Därför beslutade Fritidsnämnden om att skjuta till
mer pengar för att kunna pröva intresset för lördagsöppet på ”2:ans
fritidsgård” som ligger centralt i Nacka.
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