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Välkommen till framtidens Södertälje
och ett nytt ledarskap!
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Inledning
Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och
grönare samhälle.
Centerpartiets Södertälje, Trädgårdsstaden där hela kommunen lever och utvecklas på landsbygden
och i staden, tillsammans. Vi ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar, möjligheter till
ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet, företagande. I vårt Södertälje sätts barnen och
utbildningen i centrum, äldre får välja och har en god kvalité på sin omsorg, företagen trivs och
näringslivet växer och mår bra. Vi ser nu på ett antal områden hur majoriteten anammar
Centerpartiets och alliansens idéer och tidigare förslag – men mer behövs och därför har
Centerpartiet ambitionen att stå för ett nytt ledarskap.
Mångfald är ett begrepp som i ett ord fångar mycket av det som är Södertälje. För Centerpartiet är
det en av de stora fördelarna med Södertälje. Mångfalden finns överallt, i stad och på landsbygd,
personer med olika bakgrunder och tillhörigheter, företagare, entreprenörer och människor med
skiftande och breda kompetenser. Utmaningarna är stora men mångfalden är en förutsättning som
ger stora möjligheter för att lyckas i arbetet med att utveckla och göra Södertälje kommun till en
bra plats att leva i. Stadens utveckling är central men för att få en bra utveckling måste hela
kommunen leva och då måste landsbygdens möjligheter lyftas vilket vi gör i ett särskilt avsnitt i
budgeten. Ett viktigt arbete är att bygga ut fibernätsanslutning till alla i hela kommunen vi
föreslår att ansvaret läggs som ett uppdrag till kommunstyrelsen som utser en politisk styrgrupp
som leder arbetet med den nya efterlängtade satsningen på fiberutbyggt bredband.
En stor utmaning är fortsatt sysselsättningen och därför är ökade kontakter och nya sätt att arbeta
tillsammans näringslivet och ideell sektor absolut nödvändig. Vi bör dessutom utvidga arbetet
tillsammans med olika samarbetspartner och förstärka våra kontakter på regional och
internationell nivå.
Ett omfattande arbete behövs för att få fler företag att vilja vara med och ta sig an samhällets
gemensamma utmaningar. När företagen är med på allvar kommer integration och sysselsättning
få positiva resultat, tillväxten förstärks och vi får ett bättre samhälle att leva i.
Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen behöver dessutom
utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Bemötandet och inställningen till
företagare måste förbättras. Villkor som kan underlätta företagandet är ett måste, några exempel;
förenklade regler, snabbare hantering av myndighetsärenden som bygglov och alkoholtillstånd. Se
över avgiftsfloran för att minska kostnaderna för företagen och öppna för att fler entreprenörer ska
kunna konkurrera om att få utföra kommunala tjänster. Vi föreslår nya taxor som är
konkurrensneutrala till Stockholms stad och enligt Rättviksmodellen.
Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Södertälje är en annan utmaning som vi har framför
oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att klara och därför har vi många
bra förslag i vår budget. Vi är övertygade om att använda tillväxten för att driva miljö- och
klimatfrågorna är rätt väg att gå. Sverige ligger i dag i framkant i världen när det gäller klimat- och
miljöarbetet. Centerpartiet startade denna utveckling i början av 1960-talet när vi la Riksdagens
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första miljömotion och utvecklingen har gått att göra parallellt med att välfärden växt och
tillväxten varit en motor.
Inom förskolan ska kvalitet och mångfald klaras genom att tillföra resurser och hålla nere
barngruppernas storlek. För att ge ALLA barn och ungdomar möjlighet att nå kunskapsmålen
måste kvaliteten i grund- och gymnasieskolorna förbättras och utvecklas. Vårt krav på mer
lärarledd tid för eleverna har burit frukt, till exempel införs nu succesivt två-lärarsystemet. Nu
måste det förverkligas tillsammans med ett annat krav från Centerpartiet - mer rektorstid för
lärarna. Rektor måste få tid att ta ett större ansvar för skolans pedagogiska resultat. Och vi
föreslår att utbildningsnämnden ska stötta och rekommendera rektorer att införa senare
skoldagsstart före eleverna, positiva effekter kan ses i praktiken och i vetenskapliga studier.
Många saker påverkar den psykiska ohälsan bland våra barn och unga, vi föreslår som en åtgärd
att låta två socialsekreterare arbeta inom en skola under ett år för att hitta metoder att stärka det
elevrelaterade sociala arbetet för elever och lärare. Båda dessa förslag kommer att leda till en
bättre arbetsmiljö för lärare och annan personal på skolan. Centerpartiet vill föra in nytänkande
i skolan genom att bland annat föreslå en årskurs 7 - gymnasieskola.
I äldreomsorgen måste kvalitet och mångfald lyftas och säkerställas för att förebygga ohälsa och
värna livskvaliteten. I 2012 års budget föreslog vi att kommunen skulle införa fritt kundval fullt ut
för hemtjänst i enlighet med den nya lagen om valfrihet (LOV), det är nu både genomfört och
avskaffat igen. Vi var emot beslutet att avskaffa LOV och föreslår tillsammans med Alliansen att
LOV återinförs i hemtjänsten, byggs ut till andra verksamheter och att en kvalitetskontroll byggs
upp för att säkerställa god kvalité på äldreomsorgen oavsett utförare. Valfrihet är viktigt,
kombinerat med kvalitetskontroller, för att säkerställa brukarnas behov och integritet. Vi föreslår
tillsammans med Alliansen att driften för nästa vård- och omsorgsboende upphandlas av en extern
aktör. Andra angelägna frågor för våra äldre är god mat, måltidsmiljöer, förebyggande hälsovård
och välutvecklade mötesplatser för våra äldre.
Kommunens arbete med kvalité handlar om att utöka värdet för medborgarna. En offensiv
kvalitetsutveckling bidrar till ett framgångsrikt Södertälje där varje verksamhet är en lärande
organisation som ständigt utvecklas för Södertäljebornas bästa. Detta kräver insatser, samt ett
ledarskap som styr processer i förbättring och förändringar. Personalen måste få en större
delaktighet, ett tydligt ansvar och ledarskap. Då blir personalen vår största tillgång för att hitta nya
framtidslösningar. Centerpartiet i Södertälje är av den uppfattningen att effektivisering av den
kommunala verksamheten ska fortsätta för att kunna leverera hög kvalité i alla verksamheter. Detta
förutsätter att vi är öppna för det som är utmärkande för ett modernt arbetssätt. Centerpartiet står
därför bakom ett fortsatt arbete för att utveckla Lean i Södertälje kommuns verksamheter. En stor
del av kommunens verksamhet bedrivs av entreprenörer/företag inom alla områden från snöröjning
till skolor och gruppboenden därför måste Kvalitetsutveckling också ske i samarbete med våra
olika entreprenörer och systematiseras och förbättras oavsett bransch.
På denna grund föreslår Centerpartiet en budget för ett Södertälje som ger alla delaktighet, ökat
självbestämmande och en god jordmån för ALLA människor att växa. Samtidigt visar vi på ett
antal strategiska punkter att det finns ett tydligt alternativ till den nuvarande politiska majoriteten.
Vår budget ger också förutsättningar för att skapa en bred plattform kring frågor som
sysselsättning, hållbar utveckling och kvalitetssäkring av den kommunala verksamheten.
Tage Gripenstam, gruppledare
Centerpartiet
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SÄRSKILD PROPOSITION
Följande förslag vill Centerpartiet ställa under särskild proposition till kommunfullmäktige:
Vi föreslår att en ny skola startar innehållande från åk 7 grundskolan till åk 3 Gymnasiet läsåret
2017/18
Vi föreslår att rektorer med stöd från utbildningsnämnden/förvaltningen kan införa senare
skoldagsstart för eleverna.
Vi föreslår att två socialsekreterare under ett år placeras på en skola för att bygga upp en modell
för ett nära arbete med våra elever och som stöd för lärare.
Centerpartiet föreslår att regler och mallar ska tas fram för att mindre lokala företag ska kunna delta
i anbudsgivningar vid kommunal/koncern upphandling.
Att en bredbands/fibernätsstrategi tas fram för hela Södertälje kommun.
Att en bredbands/fibernätssatsning arbetas fram och genomförs för kommunens landsbygd och dess
tätorter
Att kommunsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp för att ta ansvar för att hela
kommunen ska byggas ut med fiberanslutning snarast.
För att öka tillgängligheten för alla Södertäljebor till Södertälje kommun och bl a underlätta
arbetssökandes möjligheter till arbete eller egenförsörjning ska ett virtuellt kontor med information
på flera språk startas och utvecklas.
Kommunen ska inleda ett brett samarbete med olika fastighetsägare för att kunna upprätta
åtgärdsplan för minskning av energianvändning och följa bästa ”Green Building program” vid
varje ny byggnation av fastigheter.
Kostnadsfria bygglov för installering av solfångare eller solceller på fastigheter/hus ska gälla alla
fastighetsägare. Kommunen ska genomföra en förstudie för att hitta lämpliga objekt att placera
solfångare och solceller på i kommunen.
Södertälje ska satsa på specialkompetens och utbilda kommunens hemtjänstpersonal och
erbjuda utbildning till övriga utförare som dagligen möter människor i gränslandet till demens.
Mariekällgårdens tillagningskök ska startas upp under 2017 i full skala.
Kommunen tillsammans med studieförbunden erbjuder föräldrarna utbildning med en speciell
inriktning på tonårsföräldrar för att motverka hedersrelaterat våld.
Att anställa fler fältassistenter för att förstärka arbetet bland ungdomar.
En utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr
Skapa en åtgärdsplan för att få giftfria miljöer, få bort buller och sådant som orsakar allergier i våra
fastigheter, starta med förskolor och skolor.
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Åtgärder som höjer trafiksäkerheten för barnens skolvägar ska utredas i kommundelsnämnderna och tekniska
nämnden och genomföras. Vi avsätter 1 mkr extra per år för detta arbete övrigt finansieras inom TN/KDN ram.
Att under 2017 utreds förutsättningarna och effekterna av en försäljning av elnätet
Att kommunfullmäktige beslutar att slå fast att dammarna i Moraån ska vara kvar.
Att anta samtliga förslag i Alliansens gemensamma hemställan budget 2016-2018, vilka finansieras
i denna budget.
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VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR
Södertälje är en unik kommun. Tillsammans är vi 94 000 invånare i en internationellt präglad stad,
en kommun mitt i en spännande utvecklingsprocess. Med en ovanlig kombination av människor
med rötter i olika delar av världen. Här hittar vi internationella företag, Europas antroposofiska
centrum, världshistoriska konstverk, Tom Tits Experiment, sportstjärnor, urnordiska sevärdheter,
och unika naturtillgångar.
Södertälje har stora utmaningar framför sig för att kunna uppnå målen, bland dessa prioriterar
Centerpartiet; skolan, att bekämpa arbetslöshet i alla sina former, att göra Södertälje till en,
företagsvänligare, klimatsmart och hållbar kommun och att nolltolerans mot rasism,
främlingsfientlighet och utanförskap är målet.
Vi är övertygade om att det som behövs för att bryta utanförskapet och för att möjliggöra fler och
bättre jobb i Södertälje är en mer framtidsinriktad och flexibel arbetsmarknad. Vi måste också ha
en öppnare syn när det gäller näringslivet i Södertälje med ett bättre bemötande av alla företag och
en mer positiv attityd till företagande.
Dessutom är vi övertygade om att en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön och klimatet,
och som värnar våra ekonomiska resurser och naturresurser är grunden för all bra tillväxt.
Helhetsperspektivet och hållbar samhällsutveckling är två principer som genomsyrar
Centerpartiets politik i kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer i
Södertälje – Södertälje ska vara den mest klimatsmarta kommunen på alla områden.
Vi är övertygade om att Södertälje har det som krävs för att vara framtidens stad och vara en
förebild i Sverige. Därför vill Centerpartiet att människor som valt att verka, leva och bo i
Södertälje ska uppleva att de har makt att förverkliga sina drömmar. Vi vill stärka den enskildes
möjligheter och ge goda förutsättningar för den enskilde att växa.
Vi är av den uppfattningen att det kommunala stödet ska underlätta för olika kulturområden så att
de på ett enkelt och effektivt sätt når ut till många människor.
Frivilliga insatser bär upp det nätverk mellan människor som föreningslivet utgör. Deras insatser är
en viktig motor för att utveckla ett livskraftigt Södertälje. Inte minst betyder de mycket för våra
barn och ungdomar, för att skapa goda förebilder av vuxna som tar ansvar och engagerar sig som
medmänniskor. Alltid angeläget, inte minst nu när vi upplever stora grupper som behöver vår solidaritet och en
plats att förverkliga sina liv på.
Alla människor är lika mycket värda och unika. På den grunden ska kommunen främja mångfald,
valfrihet och delaktighet. Kommunen ska bli tydligare i att klargöra medborgarnas ansvar,
skyldigheter och rättigheter.
Vår framtidsvision är en stolt och förenad kommun med människor som jobbar tillsammans för
att uppnå målet för en bättre vardag för alla. Vi sammanfattar vår framtidssyn i tre punkter
nedan.
1. DET FÖRETAGSAMMA SÖDERTÄLJE
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Den gemensamma välfärden förbättras i samma takt som företagsamheten i Södertälje utvecklas och
fler arbeten kommer till.
I Centerpartiets Södertäljer är de jobbskapande företagens ledare/ägare hjältar och entreprenörskap
och företagande genomsyrar all kommunal verksamhet från förskola till bolag, från elev till
tjänsteman.
Södertälje kommun ska kort- och långsiktigt arbeta för en mycket bättre kontakt med och service
för företagen samt utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunens service och ideella
sektor.
2. DET TRYGGA OCH TOLERANTA SÖDERTÄLJE
Samhället ska garantera en grundläggande ekonomisk trygghet till samtliga medborgare.
Kommunen ska alltid stimulera människor till arbete genom att förbättra och ta tillvara
möjligheterna så att de kan klara sin egen försörjning.
En ökad valfrihet inom vård, skola och omsorg är en del av det trygga Södertälje där invånarna har
makten över sina val och kvalitén på verksamheten.
Skolorna i Södertälje har under flera år haft svårt att nå upp till kunskapsmålen för våra barn- och
ungdomar. Det är den enskilt viktigaste uppgiften att ge alla barn goda förutsättningar för att
lyckas i vuxenlivet. Bli trygga och självständiga människor med alla möjligheter att förverkliga
och ta ansvar för sig själva. Heroiska insatser görs av våra lärare men det behövs mer!
Centerpartiet prioriterar skolan för våra barns och samhällets bästa.
Samarbetet mellan det civila samhället (föreningar, kyrkor m.fl.) och kommunen måste ökas och
stärkas för att vi gemensamt ska lyckas med att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där alla
respekteras oavsett bakgrund och får möjlighet att arbeta, försörja sig själva och utvecklas.
Centerpartiet vill införa en nollvision i kommunen mot mobbning, diskriminering, utanförskap
(handikapp, sjukdomar), rasism och främlingsfientlighet.
Vi står för ett samarbete mellan alla de demokratiska krafterna i samhället och mot all sorts
diskriminering av individer på grund av sin kultur, etnicitet, läggning, ålder och sociala bakgrund.
3. DET HÅLLBARA OCH MILJÖMEDVETNA SÖDERTÄLJE
I Centerpartiets Södertälje kommer kommunen att bli en förebild på hur man positivt påverkar vår
livsmiljö och tar sig an klimatutmaningarna. Bland annat genom att kommunen blir bättre på att
hantera gemensamma miljövärden, effektivisera regelverken och göra möjligt för människor att
själva göra miljöriktiga och klimatsmarta val.
Att kunna gå, cykla och åka kollektivt är tillsammans med vattenfrågorna från bergsbäcken till
Östersjön, maten och jordbruksmarkens skydd prioriterade områden.
Sedan 90-talet har en rad internationella beslut om hur vi bättre ska värna miljön på kommunal
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nivå antagits av den Svenska regeringen, Södertälje kommun ska anpassa dessa beslut till sina
egna mål inom miljöutvecklingens alla områden, samt belöna, upplysa och informera alla
invånarna så att hela vårt samhälle tillsammans kan prioritera genomförandet och gå före i
arbete för en hållbar kommun.

DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA
Södertälje kommuns ekonomi står efter 2017 inför kommande ekonomiska utmaningar, nu gäller
det att alla drar åt samma håll. Arbetslösheten måste ner, försörjningsstödet måste fortsatt minska,
Leanarbetet, växthuset, måste bli en naturlig del av hela organisationens arbetssätt, varje slösad
krona måste ersättas med en krona för kvalité och god verksamhet. På köpet får vi en bättre
arbetsmiljö och högre frisknärvaro, varje procent av sjukskrivningar kostar mellan 20-40 mkr/år.
Nivån på lånen är fortsatt hög i kommunkoncernen, 8 -10 miljarder, och amorteringarna måste
fortsätta Lånen behöver minska oavsett befolkningsökningen. Finansmarknaden förändras snabbt i
kölvattnet på de ekonomiska oroligheterna som startade 2008 och avlöser varandra. Nu finns det
fortfarande angelägna investeringar att göra för invånarnas bästa och det är vi från Centerpartiets
sida beredda att genomföra och som tidigare år finansiera genom att sälja en del av våra tillgångar.
Utmaningarna är många men vi är övertygade om att vi med bättre kvalité kan klara både
ekonomin och fortsätta amorteringarna av den stora låneskulden. Centerpartiet är ett
ansvarstagande parti med fokus på invånarnas bästa.

TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH TOLERANS
MÅNGFALD OCH INTEGRATION
Centerpartiets utgångspunkt är alla människors lika värde och rättigheter. Att hålla fast vid det är
självklart även nu när flyktingströmmarna ökar i en orolig värld, där krig och miljöförstöring
tvingar människor från sin hem. Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa
och dessutom ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla människor har i grunden samma
rättigheter och skyldigheter. Centerpartiet vill ha ett samhälle som tar tillvara alla de
livserfarenheter som landets invånare har och som en del har förvärvat utanför landets gränser. Ett
mångkulturellt samhälle bygger på respekt för varandra och de kunskaper vi har oavsett var de har
förvärvats. Det är viktigt att man inte ser invandrare som en enhetlig grupp. Alla människor har
olika bakgrund och erfarenheter därmed olika behov och möjligheter.
En av våra viktigaste uppgifter är att förändra synsättet på och förhållningssättet till varandra, alla
invånare i Sverige behövs för att vi ska få förmånen att fortsätta leva i ett land, som har tillväxt,
utvecklas och med ett högt välstånd.
Interaktiv språkundervisning ska vara en del av de tjänsterna som erbjuds på det nya virtuella
kontoret för målgruppen med invandrarbakgrund. Denna variant av undervisning praktiseras idag
i delar av Europa vilket har visat goda resultat. Genom interaktiv undervisning har målgruppen en
enastående möjlighet att på egen hand ta del av kunskapsförmedling och snabba på sin
språkinlärning och den är ett flexibelt alternativ som kan anpassas till individernas behov.
Validering för att kunna använda de nya kunskaperna vid bl.a. ansökningar till vidareutbildning är
viktigt att lösa.
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DISKRIMINERING
Vi måste stärka vårt antidiskrimineringsarbete. Alla former av diskriminering måste åtgärdas och
beivras. Därför förordar vi att kommunen inför en antidiskrimineringsklausul i alla våra
kommunala upphandlingar. Dessutom måste den som söker en anställning bedömas utifrån sina
kvalifikationer och inte efter sitt kön, religion, hur namnet stavas eller var han/hon kommer ifrån.
Kommunen måste aktivt arbeta med attityd- och opinionsförändring.
HBTq
Centerpartiet är pådrivande i kampen för homo-, bi- och transpersoners likaberättigande.
Människor som älskar en person av samma kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och
delaktighet i samhällsgemenskapen som människor som älskar en person av motsatt kön.
Fortfarande drabbas homo-, bi- och transpersoner i Södertälje av ett socialt förtryck och utsätts
fortfarande för våldsbrott och diskriminering, vilket är helt oacceptabel. HBTq - perspektivet bör
genomsyra hela den kommunala förvaltningens sätt att tänka och agera.
Vi vill aktivt stödja de organisationer och föreningar som hjälper homo-, bi- och transpersoner
bland annat Ungdomsmottagningen, RFSL, tjejhuset, kvinno- och ungdomsjouren. Och
rekommenderar speciella informationsinsatser i samtliga Södertäljes skolor, samt till olika
föreningar.
VÅLD I NÄRA RELATIONER
Våld i nära relationer sker i alla kulturer och i alla folkgrupper och samhället behöver därför alltid
arbeta med dessa frågor
Vi vill se mer utbildning i kommunen och skolorna av typ Machofabriken där mansrollen ifrågasätts
och unga män och vuxna män ges alternativ till agerande som män, fjärran från våld mot kvinnor.
Alla skolor ska ha jämställdhetsplaner för att ge unga en större bild av könsrollernas konsekvenser
och nödvändigheten av att stoppa våldet.
De ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck står enligt Rädda Barnen ofta med
ena foten i familjens kultur med långtgående kontroll av deras beteende och umgänge och med
den andra foten i den svenska tonårskulturen. Vi menar att arbetet med dessa ungdomar, flickor
såväl som pojkar, kräver kunskaper i kulturfrågor, tonårsutveckling och familjedynamik.
Många av föräldrarna i dessa familjer har oftast, på grund av språksvårigheter och kulturkrockar,
en annan syn på sina tonåringar och deras förehavanden både under skoltid och på fritiden.
Centerpartiet anser att det är viktigt att öka förståelsen i hela familjen för deras nya samhälle.
Därför föreslår vi att kommunen tillsammans med studieförbunden erbjuder föräldrarna utbildning
och att man utvecklar föräldraträffar/möten för att på ett pedagogiskt sätt förändra synen, ge insikt
och ett nytt förhållningssätt för att hederstänkande inte ska få stå i vägen för alla elevers rätt till
kunskap oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning och kulturbakgrund.
Tröskeln är många gånger lägre för människor att söka sig till frivilliga organisationer än till
myndigheter då de utsatts för brott därför är BOJ, Kvinnojouren, Ungdomsjouren oerhört viktiga
delar av vårt samhälle både förebyggande men också efter att brott skett.
Vi vill se ett tätt samarbete med dessa organisationer och kommunen samt studieförbunden och
vården såsom föräldramottagningar (MVC) och BVC samt företag i kommunen.
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Texten hör hemma under rubriken

Centerpartiet vill även att hållbarhetsutskottet och chefssamrådet för en bred samverkan för ett
tryggare Södertälje ställer sig bakom den våldspreventiva metoden Huskurage.
Huskurage mål är att rädda liv.
Huskurage är en trestegspolicy för fastighetsägare och hyresvärdar och Centerpartiet vill att Telge
Bostäder AB som kommunalt bostadsbolag inför Huskurage som policy.
8 kommuner och 17 privata bostadsbolag och 39 Brf i Sverige har redan inför huskurage med
mycket goda resultat, För ett tryggare Södertälje krävs bredare och effektivare metoder så som
Huskurage.
JÄMSTÄLLDHET
Enligt Centerpartiet är principen om alla människors lika rätt och värde grunden för ett jämställt
samhälle. Individer ska, oavsett kön, behandlas lika, ha fria livsval och lika ansvar i samhället.
För ett jämställt Södertälje måste både män och kvinnor vara delaktiga i processen.
En grundläggande del av skolans funktion är att främja att alla barn oavsett könsidentitet får
utvecklas i sin fulla potential och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Centerpartiet
vill se fler riktade aktiviteter med syfte att stärka möjligheten och ge alla elever en större
kännedom om könsrollernas konsekvenser och möjlighet till egna val för en jämställdhet i
skolan och i elevernas fortsatta liv. En viktig aktivitet i skolan är att främja att flickor/pojkar får
ta större plats och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.
Centerpartiet i Södertälje vill arbeta för att kvinnor får mer makt och inflytande i såväl offentlig
som privat sektor, exempelvis genom att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag. För att det
ska kunna ske behövs kunskap hos kommunen, och exempelvis Nyföretagarcentrum och bankerna
för de förutsättningar och utmaningar kvinnor som startar och vill utveckla sina företag står inför.
Även förebilder och nätverk spelar en viktig roll och vi uppmanar kommunen, arbetsförmedlingen
och skolor att i större utsträckning använda för att elever ska lära mer om företagande i linje med
vårt mångåriga förslag om att införa schemalagd företagarutbildning i skolan redan från årskurs 3.
Vi vill också att kommunen går före i arbetet för att motverka våldet mot kvinnor, bland annat
genom information och att utbilda myndighetspersoner.
ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR
Den ekonomiska standarden skiljer sig ofta stort mellan ensamföräldrar och sammanboende
föräldrar. Det är dags att ställa nya Krav på förändringar för att förbättra för ensamföräldrar och
deras barn. En sådan insats är familjecentraler i bostadsområdena vi ser fram emot att de börjar
återinföras under 2017.
DEMOKRATI
Att ständigt arbeta för demokratins utvecklande är viktigt. Människor måste hela tiden påminnas
om allas våra möjligheter och ansvar. Vårt grundläggande ansvar för upprätthållande av allas lika
rätt och värde där en folkstyrd demokrati är en viktig grund. I Södertälje kommun är det arbetet
extra viktigt då vi har en mångfald av människor med olika kulturbakgrund, som kommer från
länder där detta inte är självklart. Därför ser vi behoven av och vill ur stadsdirektörens budget
prioritera resurser till förvaltningen för att utöka det konkreta demokratiarbetet
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För att öka allas möjlighet att vara en aktiv del av demokratin behövs avsatta resurser för detta
arbeta inom Södertäljes förvaltning. Demokratiberedningens uppdrag som i nuläget är att öka
samhällsengagemanget, utveckla nya former av medborgardialoger och öka valdeltagande och tre
mycket viktiga uppdrag och valdeltagandet sjunker i kommunen och valdeltagandet skiljer sig
markant mellan olika delar i kommunen.
Centerpartiet vill att Demokratiberedningens arbete förstärks genom mer och strukturerade resurser
till förvaltningen. Idag är resurserna en tjänsteman på 25% vilket är ohållbart och långt ifrån vad
kommuner jämförbara med Södertälje har.
Centerpartiet vill se ett förstärkt strukturerat arbete med barns demokratiska rättigheter utöver det
fokus som finns på ungdomar och andra där valdeltagandet är lågt.

OMSORG AV BARN OCH VUXNA
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
För att säkerställa att kommunen aktivt arbetar med tillgänglighetsfrågor avsätter vi 0.5 mkr/år
2017 - 2019.
Vi föreslår att det ska genomföras en översyn av tillgängligheten i alla kommunala lokaler och i
den kommunala gatu- och markmiljön.
Inrätta fler fältassistenter för att förstärka arbete med ungdomar och avsätter 2,0 mkr 2017 för
detta.
En utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr
Tjejhuset och Barnens Hus har under de senaste åren varit hotat av nedläggning på grund av att
Södertälje kommun inte velat ge tillräckliga bidrag. 2014/15 skapades en lösning med hjälp av
Ullenhag pengar. Vi vill säkerställa att det blir en långsiktig lösning och avsätter från och med
2016, 0.5 mkr till detta i budgeten

LÅT BARNEN FÅ VARA BARN
Föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn är en självklar utgångspunkt för det stödjande arbete
som kommunen utför. Barnens rättigheter ska hävdas med barnkonventionen som grund.
Förskolan är ett stöd för föräldrar som studerar eller arbetar och ska på den grunden utformas så att
den främjar det enskilda barnets utveckling.
Utbyggnaden och ”effektiviseringen” av barnomsorgen har under senare år medfört stora
påfrestningar på barnen, personalen och lokalerna. Det utförs ett fantastiskt arbete utifrån givna
förutsättningar, men tyvärr tvingas barnen vistas i för stora grupper, för tidigt. Vi föreslår en
fortsatt löpande utvärdering och utveckling nya förskole- och skolhusen enligt
Södertäljemodellen så att vi inte har verksamhet i hus/lokaler med stora arbetsmiljöproblem för
barn och vuxna.
FÖREBYGGANDE ARBETE BLAND BARN OCH UNGDOMAR OCH VUXNA
Ohälsan bland våra barn och unga visar på en oroande utveckling i hela landet. Idag har alltför
många familjer som har problem av olika slag, arbetslöshet, missbruk, sjukskrivning mm. När det
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är svårt för de vuxna och kan det vara svårt att orka och klara att stödja barnen när de får problem.
Centerpartiet vill satsa på förebyggande insatser för att möta barn som har det svårt hemma
och/eller i skolan och visar tecken på att skada sig själva eller vara på väg in i missbruk eller
kriminalitet. Insatserna för personer med sociala problem är alltid viktiga men särskilt när det gäller
den här gruppen. Centerpartiet föreslår därför en utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen
motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr. Och vi föreslår också (under skolavsnittet) att 2
socialsekreterare under ett år arbetsplatsförläggs på en skola för att utveckla en metod för nära
samarbete mellan lärare, elever och socialtjänsten för att tidigt möta sociala problem och underlätta
för lärarna i deras arbete och minska den psykiska ohälsan.
Den ekonomiska standarden skiljer sig ofta stort mellan ensamföräldrar och sammanboende
föräldrar. Det är dags att ställa nya Krav på förändringar för att förbättra för ensamföräldrar och
deras barn. En sådan insats är familjecentraler i bostadsområdena, vi ser fram emot att de börjar
återinföras under 2017.
En yrkesgrupp av stor betydelse som vi särskilt vill nämna är fältassistenterna, fältassistenten som
möter de som har insatsbehov eller riskerar att få dem. Fältassistenterna är en nyckelgrupp i både
det förebyggande arbetet och i omhändertagandet av dem som behöver hjälp med sina problem.
Samarbetet mellan kommunens verksamheter och polisen är en viktig framgångsfaktor och det ska
på alla sätt uppmuntras.
DROGPOLITIK - NOLLTOLERANS MOT DROGER
Bruk av narkotika blir allt vanligare. Rapporteringen om nya farliga preparat har varit intensiv och
det är enkelt för de allra flesta att få tag i förbjudna preparat. Kommunen bör söka nya vägar för att
hantera detta. Det kan handla lika mycket som att skapa trygga miljöer och alternativ till drogerna
som att utbilda, informera och engagera vuxna förebilder.
För att visa en samlad attityd mot droger är det viktigt att klart tydliggöra kommunens hållning i
all verksamhet. Nolltolerans mot narkotika ska ingå i kommunens interna arbete. Det är ständigt
angeläget med nya utbildningar för exempelvis nattvandrare för att öka kunskapen om olika droger
och missbruk.
VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Funktionsnedsatta är en grupp i samhället som i olika utsträckning har möjlighet att klara sig med
eller utan olika typer av samhälleligt stöd. Tillgänglighet är viktigt, så viktigt att Riksdagen har
bestämt att 2010 skulle samhället vara tillgänglighetsanpassat för funktionsnedsatta personer. Ett
mål som inte uppnåtts i Södertälje.
Att ha en god samhällsplanering som underlättar de funktionsnedsattas vardag är ett krav, det
gäller exempelvis kollektivtrafiken och bostadsmiljön. I Södertälje finns en omfattande
problematik som visar sig i svårigheter att ta sig till exempel kollektivt från bostaden till
centrum, problem med att ta sig över gator, genom parker mm. De klyftor som fortfarande
finns i staden mellan individer med och utan funktionsnedsättning måste överbryggas för att
förvandla Södertälje till en kommun för alla.
En annan viktig tillgänglighetsfråga är den lagstödda rätten få välja personlig assistans, vi vill
arbeta med att öka möjligheten till brukarens val av gruppboende och daglig verksamhet. Här
föreslår vi att LOV införs när nuvarande avtalsperiod slutar. I samtal med framförallt unga vuxna
och deras föräldrar i LSS-kretsen framkommer att förväntningarna på att få leva som alla andra
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grusas av boenden som inte ger ungdomarna de alternativ som de efterfrågar. Då skulle LOV
kunna bidra till det, när en grupp ungdomar/föräldrar hittar en aktör som kan ordna ett boende
inom ramen för de bestämda avgifterna och reglerna skulle det kunna ske. Idag är det inom ramen
för de LOU - upphandlade boendena nästan omöjligt.
En åtgärd vi föreslår är att det ska genomföras en översyn av tillgängligheten i alla kommunala
lokaler och i den kommunala gatu- och markmiljön. Hur har vi genomfört 2010 års mål om
tillgänglighetsanpassning i våra skolor, äldreboenden, kommersiella lokaler och vad behöver mer
göras?
Omsorgen om funktionsnedsatta inte minst inom LSS kretsen och även till exempel unga dementa
måste kvalitetssäkras, just nu finns det en oro bland framförallt nära anhöriga som tills nyligen fått
lov att ta hand om sina barn och närstående. Att gå igenom en förändring där ansvaret flyttas från
familjen till någon annan är ibland mycket svår för de berörda. Bland annat därför är det viktigt att
kvalitetssäkra förändringar.

ÄLDREOMSORG
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Ge de äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella
behov.
Ge möjlighet åt den äldre över 75 år att själv beställa de insatser, i form av städ, tvätt och
inköp, som den anser sig vara i behov av utan biståndsbedömning
För att bidra till en trygg hemtjänst föreslår vi följande krav på utförare
- ändringar i arbetsscheman kommuniceras med brukaren eller anhöriga i förväg
- information ges i förväg om ny personal som ska besöka brukaren
- information om försenade eller ändrade matleveranser ska ske snabbt
- det ska finnas ett telefonnummer dit brukare eller anhöriga alltid kan ringa och nå en person att
tala med när något inte fungerar enligt plan.
Genomför uppsökande verksamhet och förebyggande hembesök med erbjudanden om
individuella samtal till kommunens alla innevånare över 75
Under 2017 ska ett nytt vård- och omsorgsboende projekteras i Mölnbo, Vårdinge kommundel
och att Wijbacken byggs ut med ytterligare 16 platser till totalt 25 nya platser 2018/19.
Mariekällgårdens tillagningskök ska startas upp under 2017 i full skala, avsätter
markeringsbelopp 3,0 mkr/år.
Centerpartiet avsätter medel inom ram för anläggande av ”Sinnenas trädgård” vid vård- och
omsorgsboenden
En satsning på att bygga hyresbostäder med god tillgänglighet, möjlighet till service och social
gemenskap, vi kallar det seniorbostäder.
Kyld mat ska utvärderas med syftet att mer mat ska lagas på plats i bostaden.
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Satsning med unga i omsorgen (modell Ung Omsorg) ska utvecklas under 2017. Iden att
organisera besök av unga i äldrevården kan till exempel realiseras i samarbete med
vårdutbildningar och Telge Tillväxt, det senare har påbörjats. Att Telge Tillväxt får i uppdrag
att 2017 pröva att i samråd med äldreomsorgen löpande bemanna vård och omsorgsboende/n,
vi avsätter 0,5 mkr
Att man provar en ny form av upphandling för att testa marknaden för ”serviceboende”. En
upphandling där villkoren skulle sättas till vad som behövs i boendet i form av lokaler och en
maximerad hyra per lägenhet och storlek och med möjlighet till ett långt engagemang för den som
då är beredd att bygga och att det kombineras med våra tidigare förslag om att anamma
”Norrköpingsmodellen”
Att hemtjänsten höjer kvalitén genom att skilja städning organisatoriskt från övrig hemtjänst och att
vårt krav på att brukaren endast ska behöva möta max 6 personal under 6 månader införs för all
hemtjänst.
RESPEKT OCH INFLYTANDE FÖR ÄLDRE
Utgångspunkten måste alltid vara äldre människors rätt till god livskvalitet. Det är helt klart att
framtidens äldre själva vill ta del i och ha möjlighet att välja både vårdgivare och omsorgens
innehåll. Kommunen behöver stimulera småföretagsutveckling, kooperativa och ideella lösningar.
Genom att ge personal möjlighet att starta eget, på en kvinnodominerad marknad kommer fler
kvinnor att bli egna företagare, kommunen kan på så sätt bidra till ett mer jämställt näringsliv.
Lagen om valfrihet får dessa effekter och vi föreslår att den återinförs i Södertälje kommun.
Majoriteten, S-V-Mp, har dock valt vad de kallar Södertäljemodellen.
Centerpartiet har under året återigen mött brukare och framförallt deras anhöriga som visar på stora
brister i vissa delar av vår hemtjänst både kommunal och privat. Därför vill föreslå några åtgärder
på en ovanlig detaljnivå för att bidra till en trygg hemtjänst nämligen följande:
- ändringar i arbetsscheman kommuniceras med brukaren eller anhöriga i förväg
- information ges i förväg om ny personal som ska besöka brukaren
- information om försenade eller ändrade matleveranser ska ske så snabbt som möjligt
- det finnas ett telefonnummer dit brukare eller anhöriga kan ringa och nå en person att tala med när
något eventuellt inte upplevs fungera enligt plan.
Centerpartiet vill göra satsningar på områden som kommer att ha betydelse i framtiden både när
gäller ekonomi och livskvalitet. De äldre som har de största behoven ska naturligtvis vara
prioriterade när de gäller vård och boende.
Här liksom på andra områden gäller det att sätta den äldre i centrum och forma organisationerna
flexibelt för att med respekt möta den enskildes behov. Vår kommun ser olika ut i centrala staden
och utanför staden.
Utvecklingen av frivilligverksamheten behöver fortsätta. Det är ett viktigt led i bättre hälsa och
välbefinnande. För centerpartiet är det angeläget att de får fortsatt stöd. Nestors verksamhet har en
naturlig roll när det gäller vidareutbildning av personal och ett utbyggt stöd för anhöriga.
Studieförbunden ser vi som en självklar samarbetspart även i det här sammanhanget.
För att höja kvalitén på städningen inom hemtjänstuppdragen vill vi skilja ut den organisatoriskt
från det övriga hemtjänstuppdraget, dessutom vill vi att vårt förslag om max 6 personal under 6
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månader ska införas som krav för att få utföra hemtjänst i Södertälje kommun. Och för att få en
fungerande verksamhet föreslår vi att kvalitetsuppföljningen stärks och blir en särskild enhet för
kvalitetssäkring och kontroll av äldreomsorgen och övrig omsorg införs 2017.
VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE I HELA KOMMUNEN
Även på äldre dagar ska delaktighet och
valfrihet gälla. Det nya vård- och omsorgsboendet i Glasberga som togs i bruk
december 2012 var efterlängtat.
Och inte heller det som nu byggs i Björkmossen
räcker till. Ett vård- och omsorgsboende ska
byggas i Vårdinge i Mölnbo, 2017 utreds lämplig
plats, modell och omfattning.
Vi föreslår också att förslaget med tillbyggnad av
ytterligare platser på Wijbacken i Hölö genomförs till 25 nya platser inte bara de 9 som nu
färdigställs.
Vård- och omsorgsboenden måste utvecklas, eventuellt med särskilda språkgruppsavdelningar,
för att möta behoven för åldrande större invandrargrupper, exempelvis med finsk,
assyrisk/syriansk och kaldeisk bakgrund. Vi ser också positivt på att boendena kan ha särskild
inriktning, till exempel musik. Upphandla driften av Björkmossen med profilinriktning för att
öka mångfalden.
Centerpartiet föreslår att LOV ska införas inom vård- och omsorgsboendet.
SPECIALKOMPETENS OM DEMENSSJUKDOM
Demenssjukdomar finns i alla åldrar men ökar kraftigt med stigande ålder. Cirka sju procent av
befolkningen över 65 år lider av någon demenssjukdom. Det betyder att över 150 000 människor
lider av en demenssjukdom. Av dem har nästan hälften Alzheimers sjukdom. Fortfarande vet vi
alldeles för lite om hur personer med demenssjukdomar själva hanterar och förstår sin situation, i
samspel med andra människor. Här räcker inte den medicinska forskningen till. Den fokuserar på
det som är svårt och problematiskt, på det som är trasigt, och säger inte mycket om den potential
som finns hos personen.
Centerpartiets vill göra en satsning även på framtidens demenssjuka. Vi vill satsa på
spetskompetens - den bästa vården på specialavdelningar. Vi vill genomföra en ständigt pågående
kompetens/utbildningssatsning på hemtjänstens personal som dagligen möter människor i
gränslandet till demens. Till skillnad mot vad man trott tidigare kan man träna sina hjärnceller så att
de håller sig friska längre. Ensamhet och passivitet är med andra ord starka riskfaktorer. Vi vill även
använda ny teknik (ex GPS) för att snabbt kunna hitta en dement person som lämnat sitt boende och
i sin förvirring och sjukdom ger sig utomhus oberoende av väder, klädsel och tid på dygnet.
Samarbetet med Nestor är angeläget och intressant är även att utveckla verksamheter på olika
mötesplatser, exempelvis Villa Drömgården, för dem som nyligen fått en demensdiagnos.
UNG OMSORG
”Ung Omsorg” är ett bemanningskoncept som erbjuder ett nationellt omsorgskomplement till den
reguljära äldrevården. Konceptet ger äldre livsglädje och energi och gör de unga intresserade av
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vårdarbete. Våra äldre i Södertälje skulle ha stor nytta av att träffa unga människor. Ungdomarna
från Ung Omsorg ersätter så klart inte någon, utan fungerar som extra resurser utöver personalen.
Vårt förslag till lösning är att engagera Telge Tillväxts ungdomar för att vara detta komplement inom
äldreomsorgen under 2017 och avsätter 0,5 mkr till detta.
ÄLDRE FÅR EN BÄTTRE VARDAG I SÖDERTÄLJE
Centerpartiet vill se våra satsningar på lång sikt - på framtiden. Med det sättet att tänka börjar vi i
det friska som våra äldre har och gör satsningar på rehabilitering, förhindra fallskador, aktivering
och livskvalitet.
Vi vill ge alla äldre möjlighet att äta minst en måltid per dag i gemenskap med andra, till exempel
genom att använda kommunens olika matsalar och skolrestauranger och även pröva att gemensamt
både laga och äta maten. Maten är viktig och modellen med kyld mat ska ses över och där det är
möjligt, ska det till de som bor kvar i hemmet vara möjligt att få tillagad mat istället för den
veckoranson kyld mat som nu erbjuds. Det ska finnas kök och restauranger på äldreboenden.
Bergsviks lunchrestaurang är en sådan viktig mötesplats där äldre men också andra kan mötas, äta
tillsammans och umgås. En viktig verksamhet där lunchrestaurangen flera gånger hotats av
nedläggning. Därför föreslår vi en förstärkning av äldreomsorgens budget med 0,5 mkr för att
säkerställa denna i den omfattning den har idag med serverad mat.
När det gäller tillagningskök inom äldreomsorgen är det ett stort tryck på Bergviks kök för att klara
alla matleveranser och man har i princip nått taket för vad verksamheten klarar av i nuvarande
lokaler. Vi vill och föreslår att Mariekällgårdens tillagningskök öppnas vilket skulle avlasta
Bergvik. Det är också märkligt att kommunens största särskilda boende för äldre inte har ett eget
tillagningskök utan att maten måste levereras från annat håll. Köket finns men används inte vilket är
ett stort slöseri med resurser.
Vardagstillvaron på våra äldreboenden ska fortsätta att förbättras. Det ska vara möjligt att få skjuts
från sin bostad till gemensamma måltider. Ledsagning för promenader, ärenden och utevistelse skall
bli möjlig, där kan olika initiativ som exempelvis Ung Omsorg/Telge Tillväxt vara en resurs.
Trädgården är ett redskap både för rehabilitering och habilitering och den har dessutom ett
terapeutiskt värde, dels för behandling men också för stimulans och aktivitet. Centerpartiet vill ge
kommunstyrelsen i uppdrag att årligen med start 2017 i samarbete med äldreomsorgsnämnden och
Telge fastigheter AB färdigställa en ”Sinnenas trädgård” vid ett vård- och omsorgsboende tills alla
dessa har fått sin egen trädgård. Ett annat centerpartiförslag som prövats och som vi föreslår
permanentas är att använda djur i äldrevården. Det har visat sig vara en stor trygghet och stimulans
att kunna klappa en hund eller kela med en katt.
STÖD TILL ANHÖRIGVÅRDARE och medicinskt färdigbehandlade på sjukhus
Två tredjedelar av den totala vården utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och
kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor till exempel när det gäller
avlastning, växelvård och tillgång till korttidsplatser.
Vi behöver fler korttidsplatser i Södertälje för att underlätta mottagningen av färdigbehandlade
patienter från sjukhuset men också för att kunna erbjuda avlastning för anhöriga som vårdar sjuka i
hemmet. Vi vill ju att individer ska kunna få bo hemma så länge de önskar även när de blir gamla
och sjuka men då måste det också finnas korttidsplatser vi kan erbjuda som avlastning för att detta
ska vara möjligt.
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SENIOR, SERVICE- OCH TRYGGHETSBOENDE
Utöver vård- och omsorgsboende med kvalificerad vård och omsorg dygnet runt ska vi utveckla
boenden för personer som inte är i behov av vård dygnets alla timmar. Men som av olika skäl inte
vill eller kan bo kvar i sina nuvarande hem. Samtliga som önskar denna typ av boenden ska kunna
erbjudas det utan biståndsbedömning. Gemensamt boende kan motverka den isolering och ensamhet
som många äldre upplever idag.
Centerpartiet ser gärna att man provar en ny form av upphandling för att testa marknaden. En
upphandling där villkoren skulle sättas till vad som behövs i boendet i form av lokaler och en
maximerad hyra per lägenhet och storlek och med möjlighet till ett långt engagemang för den som
då är beredd att bygga. Och vi har också föreslagit att kommunen blir förhyrare av allmänna
utrymmen enligt det vi kallar Norrköpingsmodellen.
Det är naturligtvis viktigt att man arbetar med att få fram riktiga Trygghetsbostäder i hela
kommunen, men Centerpartiet förordar starkt att det snarast påbörjas i Järna efter det segslitna
arbetet från engagerade Järnabor med flera för att förverkliga först ett kooperativt Trygghetsboende
i Järna och sedan Hölö. Detta stöds av våra motioner som handlade om att bygga Trygghetsbostäder
med Norrköpings kommun som förebild och som resulterade i att det gjorts en större utredning om
hur detta ska kunna lösas. Vi har också föreslagit att två olika ”tomter” vid Bergsgatan i Järna ska
bebyggas med denna lösning.
FLEXIBEL BISTÅNDSBEDÖMNING,
Biståndsbedömningen till vård- och omsorgsboende ska ses över, där uppdraget är att göra denna
mindre restriktiv och mer flexibel. Vi uppskattar att det behövs ytterligare 20 nya platser i särskilt
boende för att tillgodose dessa behov. Biståndsmöjligheten ska anpassas till dem som är mellan
gemensamhetsboende och det tyngre vård- och omsorgsboendet. Att genomföra vårt förslag att
bygga nytt i Vårdinge och bygga ut Wijbacken i Hölö är del i lösningen att skaffa tillräckligt med
platser. Björkmossen vård och omsorgsboende står klart 2018, redan nu måste arbetet starta för att
planera nästa boende, även för det behovet kan utbyggnad i Vårdinge och Hölö bli en stötdämpare
för det accelererande behovet.
Om du är över 75 år vill vi minska kravet på biståndsbedömning för insatser i hemmet, städ, tvätt
och inköp. Är du 90 år och äldre ska du erbjudas vård- och omsorgsboende utan
biståndsbedömning om du själv väljer det.
DATORER OCH TV-SPEL FÖR ÄLDRE
Kommunen bör erbjuda nya aktiviteter, som bidrar till att äldre människor kan hålla sig i god
kondition både fysiskt och psykiskt. Det är belagt att om äldre spelar dataspel kan det motverka
demens. Meningen är att de äldre ska ha nytta av sitt dataspelande, som vilken pedagogisk övning
som helst. Tekniken möjliggör möten mellan människor och skapar plattformar för sällskap över
åldersgränser. De ska kunna skapa nya gemenskaper och komma bort från sin ensamhet. Detta ska
ses som ett led i att erbjuda stimulerande aktiviteter för pensionärer på äldreboenden och
mötesplatser för äldre. Centerpartiet är mycket positiva till satsningen kultur 365.
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MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Utveckla miljöledningssystem inom kommunen som en del i ett kvalitetsledningssystem.
Skapa 2017 en åtgärdsplan för att få giftfria miljöer, få bort buller och sådant som orsakar allergier i
våra fastigheter, starta med förskolor och skolor
Genomför en ny kartläggning av bullernivåerna i hela kommunen starta i Södertälje stad och längs
utsatta trafikstråk i övriga kommunen.
Satsa på framtidens kollektivtrafik och kommunen engagemang i viktiga infrastruktursatsningar.
Inför kostnadsfritt bygglov för installering av solfångare och solceller på alla fastigheter, samt aktivt
arbeta för att hitta lämpliga objekt att placera solfångare och solceller på i kommunens eget
fastighetsbestånd.
Starta en upplysningskampanj för att minska användandet av dubbdäck och att kommunen slutar att
använda dubbdäck inom den egna verksamheten i enlighet med Centerpartiets förslag.
Genomför en samlad utredning och kartläggning av kommunkoncernens fastigheter enligt ”EPC” –
metoden för att kartlägga energieffektiviseringar. Kommunen leder arbetet i samarbete med Telge.
Har i andra fastighetsbestånd lett till energibesparingar på över 20 %, ”konsultkostnader”
finansieras inom ramen för Telge Bostäder AB och Telge Fastigheter AB. Punkten finns även med
under ägardirektiv.
Starta ett uppdrag för en ny miljö/livsmedel/tillsynstaxa. I de delar de berör företag ska
utgångspunkten vara Rättviksmodellen och avgiftsnivåerna ska vara konkurrensneutrala i
förhållande till Stockholms stad. Att förenkla regelverken utan att tumma på verksamheternas olika
myndighetskrav måste vara ett ständigt uppdrag för förvaltningen. Avgifterna för tillsyn enligt
miljöbalken tar inte sikte på personligt ansvar och gagnar inte den som handlar miljövänligt. Ett
annat exempel är de dubbla avgifter som fotvårdare betalar jämfört med frisörer vilket inte kan vara
rimligt.
Ge en tydlig rabatt på 20 % av avgifterna för miljöcertifierade verksamheter samt branschsystem för
miljöcertifiering och aktivt miljöarbete som miljöhusesyn.
Södertälje skall vara en föregångare på miljöområdet och förknippas med bra miljöval. För att
kunna stärka de lokala möjligheterna att agera miljövänligt och vara ett föredöme i miljöarbetet
anslår vi 2 mkr extra/år. Till exempel riktad utbildning till företagare. Miljö- och hållbarhetskraven
ska succesivt öka vid upphandlingar men i en takt som gör det möjligt för företagen att hinna med
att förändra och utveckla sin verksamhet. (finns även under rubriken företagsamhet)
Kommunens startar ett projekt för att informera och ge incitament till fastighetsägare/handlare för
att de tillsammans med producenterna ska införa ett lokalt återvinningssystem i sina lokaler till nytta
för dem som inte har hushållsnära sortering.
Inför personalbilar i enlighet med det förslag vi tidigare presenterat.
Att det inrättas kultur/naturreservat i Moraåns dalgång uppströms väg 57.
Att kommunen tar över ansvaret för Natura 2000 området på Oaxen och inför ett naturreservat.
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Driften förstärks med 100 tkr.
Att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt slå fast att dammarna i Moraån ska vara kvar.
Föreslår att VA – taxan och renhållningstaxan i de delar som berör Södertälje kommunens
invånare och företag fastställs av kommunfullmäktige.
Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste
standarden enligt GBP eller liknande kriteriesystem med motsvarande höga eller högre krav.
EN KLIMATSÄKER KOMMUN
Södertälje skall vara en föregångare på miljöområdet och förknippas med bra miljöval oavsett om
det gäller upphandling, planering eller verksamhet. Det är angeläget att kommunen kan erbjuda en
mosaik av olika metoder. För då stärks de lokala möjligheterna att agera miljövänligt och vara ett
föredöme i miljöarbetet. Vi anslår 2 mkr extra 2017 och ytterligare 4 mkr under perioden 2018 2019.
FOLKHÄLSAN
Södertälje kommun ska medverka till och planera för att förbättra folkhälsan. Vi ser ett tydligt
behov av att förbättra folkhälsan i hela befolkningen och då inte minst för barnen. Det är många
saker som påverkar folkhälsan och som vi därför måste vara rädda om och utveckla.
Skolhälsovården, idrott/motion i skolan och på fritiden, maten i skola och i äldreomsorgen och
föreningslivet för att nämna några. Den psykiska ohälsan har ökat särskilt bland unga, här har
kommunen en viktig roll tillsammans med landstinget. Kommunen kan särskilt arbeta med de
bakomliggande faktorerna i ett förebyggande arbete. Ett exempel är att vi förordar att rektorer
med stöd från utbildningsnämnden/förvaltningen kan införa senare skoldagsstart för eleverna. Vi
föreslår dessutom att två socialsekreterare under ett år placeras på en skola för att bygga upp en
modell för ett nära arbete med våra elever och som stöd för lärare.
UPPHANDLING OCH INKÖP
Centerpartiet menar att upphandlingspolicyn behöver justeras och arbetas samman med policyn
för miljövänlig upphandling till ett dokument för att få tydlighet och styrkraft. Det är angeläget att
kommunen agerar aktivt som aktör på marknaden för att driva fram en miljövänlig utveckling.
Samtidigt är det viktigt att kommunens egen verksamhet certifieras, annars kan det te sig orimligt
att ställa de kraven på leverantörer, särskilt de mindre företagen. Kraven på de mindre företagen
måste anpassas till de möjligheter som kan anses rimliga att leva upp till med en strategi om hur
man steg för steg ska kunna skärpa miljökraven i upphandlingarna, då hänger alla med och vi
klarar en grön omställning som både ger en bättre miljö och värnar om de lokala jobben och
tillväxten.
ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH PAPPERSKORGAR
Centerpartiet vill starkt påpeka vikten av att fortsätta utveckla och komplettera
återvinningsstationerna så att det blir lätt för människor att agera miljövänligt. Nu pågår en
spännande satsning med bostadsnära sortering en metod som kompletterar behovet av fler
återvinningsstationer. Det är viktigt att gå vidare och utveckla hushållsnära sortering i
flerbostadshus.
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Att underlätta för alla att sortera och återlämna fler fraktioner på ett enkelt sätt är viktigt. Även när man bor i
lägenhet och idag oftast bara enkelt kan sortera i gröna påsen och restpåsen. Ett sätt att underlätta är att det ställs
ut mindre återlämningsstationer i större butiker och köpcentra, goda exempel finns till exempel i Täby
kommun. Kommunens roll i detta är att informera och ge incitament till fastighetsägare/handlare för att de
tillsammans med producenterna ska införa ett sådant återvinningssystem till gagn för dem som inte har
hushållsnära sortering. En annan metod värd att utreda är en betaltjänst för hämtning av sorterade
fraktioner, utöver trädgårdsavfall där tjänsten redan är utvecklad, som man inte själv kan
transportera till närmaste återvinningscentral. (ägardirektiv till Telge Återvinning)
I årets budget föreslår vi tillsammans i alliansen att det är dags att modernisera kommunens
papperskorgar i mening att underlätta och stimulera invånare och besökare att slänga sina sopor
där i stället för på marken och helst som sorterat skräp för att underlätta återvinning och vi
hänvisar till våra motioner nu senast om ”Moderna sopkorgar” lagd i kommunfullmäktige 28
september 2015.
INOMHUSKLIMATET
Det måste fortsatt satsas på förbättring av inomhusmiljön i skolor och förskolor den skall vara
städad, gift- och bullerfri och så bra att inte ytterligare barn drabbas av allergier på grund av dåligt
inomhusklimat. Vi föreslår en kartläggning med åtgärdsplan för att komma tillrätta med
eventuella problem. Vi satsar 0,3 mkr 2017.
BYGG OCH BYGG OM FÖR KLIMATET
Under 2004 inledde Europeiska kommissionen Green Building programmet (GBP), en
kvalitetsmärkning inom EU av energieffektiva byggnader med litet koldioxidutsläpp. Detta
program syftar till att förbättra energieffektiviteten och öka integreringen av förnybara energikällor
i byggnader på frivillig basis. Programmet riktar sig till företag och organisationer, offentliga och
privata, som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Programmet går steget längre än
energideklarationerna genom att kräva att åtgärdsförslagen i energideklarationen genomförs.
Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste
standarden enligt GBP eller liknande certifieringssystem med minst lika höga eller högre krav. Se
även under kapitlet, samhällsbyggnad och stadsmiljö.
FRAMTIDENS TRANSPORTER
Scania, Södertäljes största företag flyttar aktivt fram positionerna för att påverka Södertäljes
framtid. Scania lägger energin på att bidra med den kompetens som finns inom företaget i syfte att
hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Målet i samarbetet med kommunen är att
Södertäljes kollektivtrafik ska hålla absolut världsklass. Centerpartiet, som var initiativtagare till
arbetet, stödjer samarbetet mellan Södertälje kommun, Scania, SL och Nobina.
Centerpartiet arbetar också för att transporter ska samordnas så mycket som möjligt för att minska
miljöbelastningen från den trafik som kommunens verksamheter skapar. Vi är därför nöjda med att
det nu startar ett arbete för samordning av transporter i Södertörnskommunerna. För att nå den fulla
potentialen måste det också ska underlätta för våra lokala matproducenter att leverera till exempel
kött, grönsaker och rotfrukter till kommunala verksamheter.
LÅNECYKELSYSTEM
En levande stad kräver transportmöjligheter för alla. Våra förflyttningar bör ske så energisnålt och
med så liten miljöstörning, som möjligt. Att förenkla för stadens invånare och besökare att välja ett
miljövänligt sätt att ta sig fram i staden är positivt. Centerpartiet har under flera år föreslagit att
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kommunen ska arbeta för bättre cykelnät i hela kommunen även mellan våra tätorter och
grannkommuner. Vi har också motionerat om att satsa på ett lånecykelsystem och göra Södertälje
kommun till en cykelvänlig stad. Samtidigt underlättar vi för turism och ger fler möjligheten att
upptäcka fler delar av staden och kommunen.
Att öka andelen resor med cykel i förhållande till bilresor bör betraktas som ett mål i sig samtidigt
som cykeln är ett bra komplement för att förenkla hela resan i kollektivtrafiken. Lånecyklar är en
del i att kunna uppfylla dessa mål. En lånecykel fungerar på ungefär samma sätt som en
stadsbuss, där alla som betalar en viss avgift får åka med. En lånecykel kan vem som helst trampa
iväg på och i likhet med kollektivtrafiken finns det särskilda platser där man kan hoppa på och av
fordonet.
Centerpartiet satsar rejält på att utveckla cykeln som ett självklart alternativ för persontransporter,
förslagen återfinns under rubriken Samhällsbyggnad längre fram i budgeten.
Vi föreslår att kommunen inrättar ett lånecykelsystem med hjälp av en eller flera utomstående
aktörer.
KOMMUNANSTÄLLDA OCH MILJÖBILAR
Med syfte att påskynda övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen bör Södertälje
göra en satsning för de kommunanställda lika som allt fler stora företag och andra offentliga
verksamheter/myndigheter gör. Genom direkt avtal med olika företag förfogar Södertälje över
möjligheten att erbjuda sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala
kostnaden via ett bruttolöneavdrag. På så sätt uppmuntras personalen att byta ut sina äldre
personbilar till nyare miljöbilar och därmed bidra att koldioxidutsläppen minskar. Dessutom
bidrar det till att fler får trafiksäkrare fordon.
KLIMATSMART - INRÄTTA MOBILITETSKONTOR
Transportfrågorna och trafikproblemen står högt både på myndigheternas samt medborgarnas
agenda därför välkomnade centerpartiet tidigt förslaget i Agenda 21 programmet om att inrätta ett
mobilitetskontor. Syftet är att stimulera till bilpooler och samåkning, ge information om bästa
möjliga kommunikationslösning för resenärer samt samarbeta med företagen i kommunen kring
hur man kan effektivisera transporter i syfte att minska utsläppen. Erfarenheterna från andra
kommuner som har satsat på detta har visat sig goda. En start har gjorts där kommunen genom
upphandling anlitat en privat bilpool som kan användas utanför ordinarie arbetstid av
Södertäljeborna. Även informationssystem växer nu fram som underlättar reseplaneringen från
dörr till dörr. Det tog lång tid för Centerpartiets ide att börja förverkligas. Nu går det allt fortare åt
rätt håll. Vi fortsätter att i olika forum driva dessa för miljön viktiga frågor. Däremot är vill vi inte
ha tvångsanslutning till bilpooler eller hindra människor från att äga sin egen bil.
MILJÖ- VA- OCH RENHÅLLNINGSTAXORNA
Framtidens avfallshantering måste baseras på återanvändning och återvinning. Förbränning och
deponering ska undvikas som sista steg i hanteringskedjan. Förbränning av “sopor” ska i princip
inte ske. Nya tillstånd och utvecklingen av Tvetaanläggningen ska innebära en fortsatt kraftfull
satsning på avfallssortering. Detta måste paras med tydliga krav på producenterna om ren
produktion och återanvändning och återvinning. Självklart skall utgångspunkten för
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Tvetaanläggningen vara att försiktighetsprincipen tillämpas aktivt för att exempelvis förhindra
läckage till omgivningen.
Taxorna ska utformas så att de premierar resurshushållning och de som agerar miljövänligt.
Renhållningstaxan för avfallshämtning ska ändras så att det är större skillnad och mer lönsamt att
sortera och återvinna sitt avfall. Behöver man tömma sitt kärl sällan eller kan samordna sig med
grannen så ska det belönas med en märkbart lägre taxa. När det gäller VA - taxorna har vi under
åren sagt och föreslagit att nya taxor dels ska vara rättvisa och kollektiva, vilket ska gälla alla
anslutningar även i omvandlingsområdena, dessutom ska VA – taxan också bidra till att
vattenförbrukningen minskar dvs. taxan ska omfördelas till att en större andel ska vara rörlig och
en mindre del fast. Inte heller ska de stora företagen gynnas på bekostnad av bostadskollektivet.
Centerpartiet vill införa en 80-20 regel, 80 % ska vara den rörliga avgiften och 20 % den fasta
delen. Taxorna har förändrats enligt våra förslag men det återstår en bit att gå innan målet är
uppfyllt. Effekten visar sig redan då vattenförbrukningen sjunkit under 2013/14/anslutning.
Centerpartiet föreslår en förnyad översyn av taxorna baserad på vad som ovan anförs. Återigen
handlar det om att främja möjligheter, inte straffa invånarna eller hitta ett sätt att finansiera
myndighetens ambitioner.
Avgifterna för tillsyn enligt Miljöbalken tar sikte på personligt ansvar och men gagnar inte den
som agerar miljövänligt. Centerpartiet föreslår ett uppdrag om att återkomma med förslag till en
förnyad taxa för miljöavgifter. Förslaget skall säkra effektivt miljöarbete, främja effektivisering
av myndighetsutövandet, ta vara på personligt ansvar samt sträva efter att minska dubbelarbete.
Möjligheterna att som verksamhetsutövare få välja rörlig timdebitering skall beaktas i ett nytt
förslag. Det nya taxeförslaget ska utarbetas med sikte på genomförande från halvårsskiftet och
väntas ge en effektiviseringsvinst inkl minskade intäkter på 0,5 mkr från år 2017. Det nya
förslaget föreslås ha sina utgångpunkter i ”Rättviksmodellen”
Miljöcertifierade verksamheter samt branschsystem för miljöcertifiering och aktivt miljöarbete
som miljöhusesyn eller Greppa Näringen ska ge en tydlig rabatt på 20 % av avgifterna. Rabatten
kan bli överflödig om vi har ett taxesystem som gör att det lönar sig för de som sköter sig när
det inte blir upprepade besök för efterkontroller, ålägganden mm. I taxorna ska också hänsyn tas
till företagens omfattning på verksamheten till exempel kan det inte vara rimligt att ett
sommaröppet kafé har samma eller bara något lägre avgifter som en året runt öppen restaurang.
Inte heller kan det vara rimligt med stora avgiftsskillnader för till exempel fotvårdare och
frisörer.
SOLFÅNGARE
Centerpartiet i Södertälje vill att satsningen på solfångare och solceller ska bli en del i kommunens
miljöarbete för att bygga ett hållbart samhälle. Därför vill vi dels att kommunen avstår att ta betalt
för hantering av bygglov för både privata (genomfört) och andra aktörer som vill installera
solfångare eller solceller på sina fastigheter, samt fullfölja en komplett förstudie av kommunala
fastigheter för att placera solfångare och solceller på dessa.
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VATTENVÅRD
Centerpartiet har föreslagit och vunnit
gehör för att Södertälje kommun ska
införa våtkompostering av avloppsvatten
från enskilda hushåll med efterföljande
hygienisering. Detta är en kretsloppslösning som återför ca 90% av kväve,
kalium och fosfor till åkermarken och
som kraftigt minskar behovet av konstgödsel.
Östersjön är ett unikt innanhav. Vårt, som vi delar med många människor runt om i flera länder. Vi
har ett särskilt ansvar för att göra vad vi kan för att återställa Östersjön i för kommande generationer
ett gott hälsotillstånd. Därför såg vi med glädje på den stora satsning i miljardklassen som alliansregeringen
gjorde i det centerpartiledda miljödepartement för att rädda Östersjön och de insatser som gjorts för att öka
fiskbestånden det också från ett centerpartilett landsbygdsdepartement. Och att vi tack vare centerpartiet
verkar kunna stå fast vid de skärpta svavelutsläppsreglerna från EU för sjöfarten i Östersjön. Nu
gäller det att den nya S - ledda regeringen kan stå fast vid dessa nödvändiga satsningar.
Men det räcker inte, vi måste göra vad vi kan för att lokalt bidra till ett friskare hav.
Våtkomposteringsprojektet är ett sådant. Andra viktiga insatser är inrättande av Vattenvårdsförbund
där alla intressenter från lantbruket till enskilda kan vara med. Våtmarksprojekt, inrättande av
vattenskyddsområden. Jordbrukets satsning på ”Greppa näringen” som radikalt minskat utsläppen
från jordbruket, skogsbruket, buffertzoner och att ta vara på erfarenheterna från sådana projekt och
forskning som till exempel BERAS med huvudsäte i Järna och mycket mera. För Centerpartiet är
det här mycket viktiga frågor. Vattnet är inte bara Östersjön utan också vårt viktigaste livsmedel och
en fantastisk rekreationsplats.
Det är dags att ta ett helhetsgrepp över vattenfrågorna i sjökommunen Södertälje. Framtagandet av
en vattenplan pågår vilket vi tycker är bra. Skillnaden är att i vårt förslag vill vi ta helhetsgreppet
över alla vattenfrågor, där vattenskyddsområden, VA – policy och –plan och vattenvårdsförbund
mm ingår som delar. En strategisk Vattenplan som hållbart säkerställer vattenfrågorna i sin helhet
vår kommun.
GRÖNT - ETT VAL FÖR SÖDERTÄLJEBORNA
Kommunen kan bli bättre på att utnyttja de mest energisnåla lösningarna. De beräkningarna som
gjorts på samhällsbyggnadskontoret visar att det finns potential att spara åtskilliga
megawattimmar (MVH) per år. Besparingskravet som skärptes till 3 % 2008, men i praktiken
sänkts till 2 %, kräver ett starkt fokus och insatser från både brukare, de kommunala
fastighetsägarna och energiproducenterna/inköparna för att lyckas. Det är uppenbart att en
helhetssyn med till exempel EPC lösningar kan både finansiera investeringar för
energibesparingar och ge bidrag för att klara annan upprustning av vårt samlade
fastighetsbestånd.
Genom en aktiv satsning på grön energi, energisparande och ett tydligt grönt vägval i strategiska
utvecklingsfrågor skapas förutsättningar att minska utsläppen av koldioxid i kommunen. Självklart
krävs också ytterligare åtgärder inom trafikområdet för att minska bilismen och göra den bilism
som finns mer effektiv och miljövänlig, här kan kommunen bidra genom att aktivt arbeta med
åtgärder riktade till sin egen personal. Att underlätta cykling är en viktig åtgärd. Se förslag längre
fram.
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MILJÖINFORMATION OCH KAMPANJ PÅ FLERA SPRÅK
Genom en flerspråkig information om miljö, hushållning och hålla rent kan Södertälje kommun
bidra till ett Renare och Bättre Södertälje. Syftet är att sprida information om miljö och vad man
skall tänka på när man väljer att leva miljövänligt. Därför föreslår vi en flerspråkig
informationskampanj för ett renare Södertälje och hur vi var och en och tillsammans värnar vår
miljö i vardagen och tar vårt gemensamma ansvar.
UPPLYSNINGSKAMPANJ FÖR ATT MINSKA ANVÄNDANDET AV DUBBDÄCK
Vi föreslår att kommunen startar en upplysningskampanj via bland annat hemsidan och Ditt
Södertälje, för att tipsa om hur man kan köra säkert med dubbfria däck. Och att man tar bort
användandet av dubbdäck på de egna fordon som används av eller hyrs in av Södertälje kommun.
Vi kan tänka oss undantag för utvalda fordon inom hemtjänsten och för service som ofta körs
långt ut på landsbygden, dygnet runt.
NATURRESERVAT mm
Moraåns dalgång i Järna är en fantastisk tillgång
för natur och djurliv men också för rekreation för
många människor. Under det senaste året har vi
från Centerpartiet i Järna uppmärksammat den
vid flera tillfällen. Senast när man skulle ta bort
regleringen av ån vilket skulle fördärva stora värden,
syftet var att underlätta för laxfiskar att ta sig upp till
sina reproduktionsplatser. Vi har därför enats om att vi
vill inrätta ett nytt naturskyddsområde som innefattar
hela eller delar av Moraåns dalgång. Nedströms väg 57
är det inrättat ett naturreservat och vi föreslår att vi 2017
ska fortsätta med att skydda Moraån och vi föreslår att
nästa etapp blir längs Moraån uppströms i direkt anslutning till det nu inrättade naturreservatet. Dessutom
föreslår vi att kommunfullmäktige fastslår att kommunen ska verka för att dammarna i Moraån inte rivs.
Möjligen kan de kompletteras för att underlätta fiskvandring.
Vi har också föreslagit att Natura 2000 området beläget på Oaxen ska övertas av kommunen, vilket är ett
önskemål från Oaxenborna. Vi har också föreslagit att det behövs lättnader på naturreservatet Brandalsund
inom en den delen där campingen och havsbadet kan utvecklas.
För att underlätta fiskens vandring in i Mälaren och göra Inre Maren betydligt attraktivare föreslår vi i en
motion att bron på Slussholmen byggs om och att vattenregleringen flyttas till Mälarsidan av blindtarmen
och att en stensättning görs som skapar en fors från kanalen till Inre Maren.

UTBILDNING
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Inför obligatoriskt skolval, inför busskort till alla som uppfyller avståndskraven, 3 mkr som
centerpartiet finansierar ur de 20 mkr som vi tillskjuter skolan 2017.
Förstärk elevhälsan, Fler kuratorer, skolsystrar och skolläkare på Resurscentrum föreslår
centerpartiet, 2,5 mkr som centerpartiet finansierar ur de 20 mkr som vi tillskjuter extra till
skolan 2017.
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Vi föreslår att rektorer med stöd från utbildningsnämnden/förvaltningen kan införa senare
skoldagsstart för eleverna.
Vi föreslår att två socialsekreterare under ett år placeras på en skola för att bygga upp en modell
för ett nära arbete med våra elever och som stöd för lärare.
Fördelningsramen till förskolorna ökar med 10,0 mkr/år för att kunna hålla nere
barngruppernas storlek.
Budgeten för grundskolan förstärks med 20 mkr 2017, 25 mkr 2018 och 40 mkr 2019 för att öka
lärartätheten/lönerna och satsa på lärarna och värna mångfalden i skolutbudet. 5,5 mkr 2017
används till ovanstående riktade satsningar på obligatoriskt skolval och elevhälsan.
Skol/folkbibliotekens resurser förstärks med 2 Mkr/år 2017 – 2019.
Skolorna schemalägger företagarkunskap inom ramen för sin ordinarie undervisning och erbjuder
utbildningar inom arbetsrätt, företagande, skatter, entreprenörskap mm redan i grundskolan och att
det på ett enkelt sätt startar redan i årskurs 3, beprövade modeller finns.
Gymnasieutbudet kontinuerligt ses över för att motsvara efterfrågan inom t.ex. bristyrken och att de
program vi erbjuder är av god kvalitet.
Trygghetssatsningar i våra skolor, så att elevernas arbetsmiljö förbättras.
Att kulturskolan får en förstärkning med 0,5 mkr/år (finns även under kulturavsnittet).
Södertälje antar den globala utmaningen och startar ett nytt internationellt gymnasieprogram där
världen är både rekryteringsbas och mål för utbildningen.
Att en åk 7-Gy-skola ska starta läsåret 2018/19.
Att en jämställdhetsanalys genomförs 2017 i en grundskola och i en gymnasieskola med syfte att
åstadkomma en åtgärdsplan.
Att det sker en satsning på mer rörelse, motion och idrott i skolan. Anpassa skolgårdarna för mer
utevistelse och fördubbla idrottstiden.
Trygga skolvägar se samhällsbyggnad
Glasberga lågstadium byggs 2017/18
Arbeta för att språkmentorer finns för språkutveckling på arbetsplatser, Södertälje kommun ska
föregå näringslivet med att införa det i sina verksamheter. Försöksverksamhet finansieras inom
ramen för Arbetslivsnämnden.
ALLA BARN HAR RÄTT ATT NÅ KUNSKAPSMÅLEN
Många barn lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som är grundläggande för alla
barn i Sverige. Detta är ett misslyckande och som sådant oacceptabelt. Grundläggande utbildning
är nyckeln till framtiden för alla och misslyckanden i skolan skapar växande sociala klyftor.
Vi anser att driftsformen är sekundär och att debatten om vinster i välfärden är att ha fel fokus.
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Centerpartiet vill att debatten och systemen vi formar ska driva fram krav på resultat och då krävs
det en bättre kontroll och uppföljning av skolornas arbete, oavsett om de är kommunala,
kooperativa eller aktiebolag.
Centerpartiet har antagit utmaningen från föräldrarna att Södertäljes skolor ska ge våra unga en bra
start in i framtiden. Ekonomiska resurser är en viktig del för att nå resultat, men vi är övertygade
om att rätt rektorer och rätt lärare betyder mest för resultatet i skolan och har därför också arbetat
för att eleverna ska få mer undervisningstid med sina lärare och att rektorerna ska få bättre
möjligheter att leda sina skolor för ett bättre resultat för eleverna. Rektorerna måste bli de verkliga
pedagogiska ledarna och då arbeta nära sina lärare för att förbättra inlärningssituationen, utveckla
den och leda sina lärare mot måluppfyllelse.
Trygghetssatsningen måste också omfatta våra skolor, så att elevernas arbetsmiljö förbättras och
studiero gäller. Att ha nolltolerans mot mobbning är något man alltid måste arbeta aktivt med.
ETT POSITIVT VAL – FLER BARNOMSORGSENTREPRENÖRER
Centerpartiet vill stärka valfriheten och hävda närhetsprincipen i barnomsorgen. Det innebär att vi
välkomnar fler idéer och utförare i barnomsorgen som stärker både föräldrarnas och personalens
möjligheter. Förskolan ska även i framtiden vara en av flera möjligheter för föräldrarna, ett
alternativ med hög kvalitet för barnen. Vi anser dessutom att dagbarnvårdarnas roll som en
fullvärdig resurs i barnomsorgen ska slås fast.
Trygghet för barnen är en stabil personalgrupp, men också en stabil och väl sammanhållen
barngrupp. Barnen måste känna trygghet, vilket de inte gör när grupper och personal förändras
och byts.
Vi vill att barnens rätt till en förskoleplats i sitt närområde och att förtur till syskonplats ska
stärkas. Dessutom utgår vi ifrån att nuvarande regler ska gälla d.v.s. att barn till föräldralediga och
arbetslösa skall ha rätt till en plats i förskolan. För att underlätta för föräldrarna ska man inte
behöva lämna barnomsorgskön när man tackat nej två gånger till en plats man inte vill ha.
BARN BEHÖVER VUXNA
För att få en bra start i livet krävs att barnomsorgen satsar mer på barnens utveckling och lek än
utbildning. Det måste finnas tid för alla barn, även barn med särskilda behov. Centerpartiet är
övertygat om att barngrupperna inte får växa generellt i förhållande till antalet vuxna pedagoger.
Alla barn måste hinna mötas av vuxna som lyssnar och respekterar dem.
Många barn behöver särskilt stöd för att kunna ta vara på sina möjligheter. Istället för att öka
barngrupperna, skulle vi behöva lätta på trycket för en hårt ansträngd verksamhet. Mer stimulerad
personal ger mer stimulerade barn.
SÖDERTÄLJE ETT POSITIVT SKOLVAL
Barnen måste få en god utbildning och för det krävs en engagerad, motiverad och väl utbildad
lärarkår, bra lokaler och att såväl personal som föräldrar får stort inflytande och delaktighet.
Södertälje kommun måste fortsätta bygga upp en offensiv satsning för att utveckla en skola som
lockar eleverna till kunskap, som stimulerar alla barn att söka den bästa av utbildningar.
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Föräldrarna måste känna och lita på att de gör ett klokt val när man väljer en skola i Södertälje för
sina barn. Centerpartiet vill värna om föräldrarnas och elevernas möjlighet att välja skola. Även här
handlar det om deltagande och aktiva val som den bästa grunden för att nå en positiv utveckling i
skolan.
Vi föreslår tillsammans med Alliansen att det ska införas obligatoriskt skolval för att fler föräldrar
ska se att de har möjligheten att välja. För att det ska bli reellt föreslår vi också att om barnen
uppfyller avståndskravet och/eller farlig skolväg ska de ha rätt till busskort och att dessa förslag ska
gälla alla skolor kommunala och friskolor. Vi föreslår också att Idrotts-, ungdoms- och
kulturkommunen arbetar för att förlänga bussterminskorten så att de gäller till klockan 22 (nu 19)
på kvällen för att underlätta för barn och ungdomar att delta i sina fritidsaktiviteter utan beroende
av föräldrarna och deras bil, bra för miljön bra för ungdomarna. Vi finansierar dessa förslag 3 mkr
inom vår utökning av ramen till skolan med 20 mkr 2017.
FLER LÄRARE – MINDRE GRUPPER – MER BÖCKER
Vi förutsätter att morgondagens skola finner nya former men att man värnar att fler pedagoger
och andra vuxna ska finnas där alla barn är synliga och där elever med särskilda behov får
nödvändigt stöd.
Inom ramen för skolsatsningen förutsätter vi att en satsning på tidig läsinlärning sker. Här har
biblioteken en viktig funktion som måste kvalitetssäkra tillgången på böcker. Centerpartiet har och
fortsätter att föreslå extra satsningar på skol- och folkbiblioteken i stads- och kommundelar. Vi
förutsätter att lässatsningen sker i samverkan med föräldrarna, för att se till att barnen som lämnar
grundskolan har tillräckliga läs- och skrivkunskaper.
DEN INTERNATIONELLA SKOLAN
Två av Sveriges största exportföretag har sitt säte i Södertälje. Under många decennier har staden
varit en naturlig mötesplats för människor från hela världen. Flertalet ur folkgrupperna som
anlänt till Södertälje för att jobba inom dessa industrier, har stannat för gott.
Södertälje betraktar sig idag som Sveriges internationella huvudstad med en fantastisk resurs av
människor med olika kulturer och språk. Det är dags att vi ser möjligheterna i detta.
Av den anledningen vill vi ha en internationell gymnasieskola. Vi vill att den skolan ska vara
öppen för elever från hela världen med inriktning på globalisering, världskultur, språk, näringsliv,
handelsutbyte och klimatfrågor – mångkulturellt på riktigt.
VÅGA TÄNK NYTT I SKOLAN – inför en skola där åk 7 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet
finns under samma tak.
Ibland behöver man bryta gamla strukturer och se möjligheterna som uppstår när man tänker nytt.
För att bryta trenden av elever som söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen behöver vi
attraktiva gymnasier där eleverna kan känna sig trygga. Elevkullarnas storlek varierar och det kan
vara svårt att planera för framtiden vad det gäller lokaler och lärare. Därför föreslår vi en skola där
högstadiet och gymnasiet finns under samma tak. Fördelarna med detta är många.
Eleverna får tillgång till en större pedagogisk resurs och de grundskoleelever som blir klara med ett
ämne får möjlighet att läsa gymnasiekurser med lärare som är utbildade för det och de blir mer
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studiemotiverade och chansen för att de väljer att bli kvar på skolan ökar. Gymnasieelever som
behöver stöd kan under en period läsa tillsammans med grundskoleelever för att stärka sig i ett
visst ämne. Det går också att starta studiegrupper med elever i olika åldrar där de kan hjälpa
varandra med egenstudier. Elever som känner sig trygga gör bättre studieresultat och vi tror att en
sådan skola kan skapa den tryggheten.
När demografiska förändringar påverkar elevtillströmningen kan lärare gå mellan skolformerna,
och vissa lärare kan under perioder arbeta både på grund- och gymnasieskolan. På så sätt kan vi
skapa en trygg arbetsplats, inte bara för elever utan också för lärare. En ytterligare pluseffekt blir
sannolikt att lokalerna utnyttjas mer effektivt och kanske kan de bidra till att minska gymnasiernas
höga strukturella kostnader.
Vi förslår att en sådan, tvåparallellig, 7-Gy-skola ska starta läsåret 2018/19.
IKT i skolan
Södertäljes skola måste få chansen att vara modern och i framkant i det pedagogiska arbetet. För att
klara det behöver bland annat användandet av IT, Internet och teknik avsevärt utvecklas. Lärarna
och den utrustning de kan få till sitt förfogande är avgörande för hur detta ska lyckas och bli en
fördel för Södertäljes elever. Ett exempel är användandet av Smartboards som effektivt både
breddat och fördjupat lärandet till fördel för eleven men också för lärarens möjlighet att bedriva en
undervisning som är modern och lever i nutid. Det förutsätter naturligtvis kompetensutveckling av
lärare.
MAT MED KRAV
Centerpartiet anser att barnen ska få mat med hög kvalitet och ser gärna att skolorna även här
profilerar sig. En stark kvalitetsprofil ska självfallet kunna hävdas, likväl som man även här ställer
krav på Bra Miljöval och ekologiska produkter. Centerpartiet förordar att upphandling av mat sker
utifrån de kriterier Sveriges Riksdag fattat beslut om, gällande till exempel lagar och regler om
hur Svensk djurhållning ska vara. Vi stödjer och ser positivt på det arbete som pågår med
kostenheten som motor för att få en större andel ekologisk, näringsriktig, god och närproducerad
mat (konventionell och ekologisk) i våra förskolor och skolor.
FÖRNYA OCH UTVECKLA - BRYT SEGREGATIONEN
Vi vill pröva och söka de vägar som stärker barnen i de skolor som har en hög andel barn som inte
klarar svenska språket. Vi vill ge skolorna möjlighet att arbeta olika för att ge barnen lika chans.
Det krävs tillit, uthållighet och ökad lokal frihet att forma egna lösningar, inte bara ökade resurser
för att bryta den utveckling som bara fått fortgå. Inom ramen för det av oss föreslagna utökade
anslaget till skolan bör särskilda satsningar göras för att säkerställa en höjd ambitionsnivå som
tidigt ger alla barn en rejäl chans! Ett förslag är att öka satsningarna på svenska språket för de som
inte lever upp till målen och dessutom satsa på intensivsvenska för nyanlända elever så att de
snabbt lär sig språket för att kunna delta i den ordinarie ämnesundervisningen. Svenska först sedan
integration i vanlig klass.
En viktig uppgift för pedagogerna är att på ett bättre sätt än idag hitta förklaringsmodeller för hur
man gör skolan relevant för eleverna. Det vill säga, få eleverna att förstå varför man ska lära sig.
Ibland faller studieintresset platt när man får hålla på med ändlösa räknetal utan att förstå varför
man måste lära sig det. Ingen koppling finns till den verklighet som eleven har eller ser framför sig.
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Två saker att utveckla är mentorskap mellan olika årskullar och mellan högstadiet och gymnasiet
och en organiserad läxläsningshjälp (kan utföras av elever för elever) och att platser för detta
skapas.
Vårt förslag att införa obligatoriskt skolval är vi övertygade kommer att bidra till en minskad
segregation.
ENTREPRENÖRSKAP UTBILDNINGAR I GRUNDSKOLAN
Vi vill förstärka arbete som syftar till att långsiktigt förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi ser
att bilden på företagandet som komplicerat och svårt finns och behöver förändras.
För att klara detta mål ska vi redan i grundskolan undervisa i företagande och träna och utveckla
ett entreprenörstänkande hos eleverna.
Därför vill Centerpartiet att skolorna schemalägger detta inom ramen för sin ordinarie undervisning
och erbjuder utbildningar inom arbetsrätt, företagande, skatter, entreprenörskap mm redan i
grundskolan. Vi föreslår att man i enklare former redan från årsklass 3 får pröva på företagandet.
Goda exempel kan hämtas runt om i landet, till exempel har Trångsviken, Jämtland nått goda
resultat.
I det här arbetet är det viktig med ett utökat samarbete med näringslivet för att arbeta med verkliga
exempel och goda förebilder.
UPPRUSTNING AV SKOLORNA
Trots stora insatser har många av Södertäljes skolor brister i studie- och arbetsmiljö för lärare och
elever. Det är angeläget att kommunen kan erbjuda en mosaik av olika skolor, för att kunna stärka
profilen av Södertälje som kommunen där alla barn ges chansen till god utbildning.
Vi kommer att pröva varje investeringsobjekt för sig och förutsätter att åtgärderna är lokalt
motiverade utifrån verksamhetens behov. Och vi kommer att pröva alla förslag utifrån dess
konsekvenser för kvaliteten och ekonomin.
Brunnsängsskolan som nu är byggd och invigd har vi tydligt sagt är för liten för områdets behov, vi
investerar för att omgående bygga ytterligare en skola i området, Viksbergsskolan som äntligen
handlas upp under 2016 och där bygget också startar 2017, vi kan tänka oss att pröva
upphandlingsmetoden men avsätter i budgeten investeringsmedel för att säkra en byggstart. Och vi
föreslår att arbetet startar för att bygga en lågstadieskola i Glasberga.
Vi föreslår också att den nya skolan i Enhörna inte upphandlas utan att nödvändiga förändringar görs
i Vallaskolan och att man behåller årskurs F-6 som idag och kompletterar Vallaskolan med en ny
idrottshall.
GRÖNA SKOLGÅRDAR - KREATIVA LÄROMILJÖER – MER RÖRELSE
Barnen behöver omgivningar som stimulerar och utvecklar kreativiteten. För att stärka barnens
inlärningsmiljö är det viktigt att öka möjligheterna till rörelse och fysisk träning. Bristen på
idrottshallar och gymnastiksalar är ett klart hinder, men får inte tas som ursäkt för avsaknaden av
återkommande aktiviteter som främjar barnens motorik och fysiska träning.
För att åtgärda en av bristerna när det gäller idrottshallar föreslås att uppförandet av en ny
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idrottshall i Enhörna som vi föreslår projekteras för byggstart 2018. Och att byggstart av
multiarenan blir 2017, hade den byggts när vi föreslog det första gången 2006 hade den varit klar
för flera år sedan och blivit en riktig multihall värd namnet! Nu är den nedbantad till en
gymnastik- och friidrottshall och kan väl knappast kallas för multiarena/hall längre.
Vi föreslog dessutom konstgräsplaner i Järna och Pershagen 2012. När de nu är anlagda och
dessutom Enhörna har en. Vill vi gå vidare och avsätter ett maxbelopp 6 mkr för en
konstgräsanläggning i Hölö 2017 och detsamma för en i Mölnbo 2018. Vi förväntar oss
motprestationer från föreningslivet därför förslår vi ett maxbelopp.
SKOLHÄLSOVÅRD OCH PSYKISK OHÄLSA
Skolhälsovården har en viktig funktion för en fungerande skola. En god elevhälsa där skolläkare,
skolsköterska och kurator/psykolog är en självklar resurs för eleverna är ett måste. Vi förstärker
därför resurscentrum med 2,5 mkr för att anställa ytterligare kurator, skolsköterskor och skolläkare.
Se också vårt förslag om förstärkning av ungdomsmottagningen. Idag ser vi alltför många exempel
på psykisk ohälsa hos våra ungdomar. Tidig och professionell hjälp för elever och föräldrar/lärare
kan rädda många elevers framtid.
Vi föreslår att ett pilotprojekt genomförs där en skola får två socialsekreterare placerade på skolan
för att arbeta fram en modell för ett nära samarbete för att komma tillrätta med bland annat psykisk
ohälsa.
För Centerpartiet är det av yttersta vikt att förebygga och minska den psykiska ohälsan i Södertälje,
allra främst bland våra barn och ungdomar. Istället för att skära ner i verksamheter som jobbar med
stöd åt de som inte mår bra vill vi säkra långsiktig finansiering för dessa.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga män och alltför vanlig även bland kvinnor.
Sverige har en nollvision för självmord, men resurserna som avsätts för det är fjuttiga jämfört med
vad som satsas på nollvisionen inom trafiken. Centerpartiet vill därför att Södertälje kommun själva
arbetar aktivt för en nollvision för självmord.
Stress och prestationsångest är utbrett. I dagens uppkopplade samhälle är jämförelser med andra
enklare än någonsin. Offentliga evenemang och foton gör det enkelt att se vilka som är bjudna på
den där coola festen eller vem som har råd med dyr shopping eller lyxiga bruncher på stan. Skolan
bör ha ett tydligare uppdrag att utbilda unga att hantera detta. Stresshantering och problematisering
kring vad som är framgång, coolhet och lycka bör vara en naturlig del i exempelvis livskunskapen.
Idrott och kost, utbyggd elevhälsa och övrigt förebyggande arbete är en viktig del i detta.
Fler vuxna förebilder är viktiga i de ungas liv. Centerpartiet vill jobba för fler vuxna närvarande i
skolan och är villiga att pröva nya sätt för att detta ska ske. Alla sätt behöver inte kosta dyra pengar.
De vuxna som jobbar med ungdomar bör också erbjudas fortbildning i hur man känner igen tecken
på psykisk ohälsa och hur man kan bemöta det på ett bra sätt för att själva känna sig tryggare i att
vara ett stöd.
Vi vill också ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att pröva senare skoldagsstart
för elevernas bästa från mellanstadium till gymnasium, dvs stötta rektorer som vill genomföra
detta. Det finns både vetenskapliga studier och praktiska exempel som visar på goda resultat för
både elever och lärare.
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GYMNASIESKOLA FÖR FRAMTIDEN
Satsningarna som Centerpartiet gör på grundskolan är naturligtvis grunden för att stärka
gymnasieskolans förutsättningar att bedriva en god undervisning.
Alla elever som väljer gymnasieutbildning i Södertälje ska känna att de erbjuds en bra kvalitet i
undervisningen. Här krävs nya metoder för att möta alla elever. Utvecklingen inom
gymnasieskolan måste följas med stor uppmärksamhet. Ökad lärlingsutbildning är en självklar
utveckling som vi är positiva till. Och det är viktigt att man informerar de blivande eleverna om att
inget gymnasieprogram utesluter högre studier om man själv vill få behörigheten.
Friskolor är en bra verksamhet som kan både komplettera och förstärka gymnasieskolan.
Trygghetssatsningen ska också komma gymnasieskolorna till del. Många skolor har problem
med arbetsro under lektionstid och korridorerna upplevs som otrygga. Gymnasieskolan är en
frivillig skolform och de elever som inte klarar av att uppträda så att klasskamrater och lärare får
arbetsro ska kunna avvisas eller erbjudas andra alternativ för att skolan ska kunna behålla en god
kvalitet på undervisningen.
SAMORDNAD VUXENUTBILDNING
Komvux står alltid inför nya utmaningar. Dess verksamhet är betydelsefull som en del i det
livslånga lärandet. Här är det viktigt att samordna resurser inom kommunen, samt utnyttja
externa utbildare, studieförbund m.fl., för att inte bygga fast oss i en situation som snabbt kan bli
ohållbar. Konkurrensutsättning av delar av utbildningarna kan resultera i ökad mångfald och
flexibilitet.
MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN
Alla barn skall ha tillgång till god undervisning utifrån sina förutsättningar. När det gäller barn
som nyligen flyttat till Sverige, föreslår vi att en del av ämnesundervisningen sker på deras
modersmål i ett inledningsskede. Detta för att dessa barn skall en realistisk chans att komma
ikapp/hänga med i sin utbildning.
De barn som kommer till Sverige med sina föräldrar lär sig ofta svenska relativt fort. Det är viktigt
för dessa barn att de får modersmålsundervisning, så att de kan behålla sitt ursprungliga språk. Som
vuxen är det en stor fördel att vara flerspråkig och det har samhället stor nytta av. För att ytterligare
förstärka modersmålsundervisningen vill vi att kommunen samverkar med andra anordnare och
erbjuder modersmålsundervisning till barnen under tider som inte inkräktar på ordinarie skoltid. En
viktig sak, självklar kan man tycka, är att ge modersmålundervisning på det språk som föräldrarna
anser är deras modersmål. Ett exempel på det motsatta är att kaldéer erbjuds arabiska när de har ett
eget språk, vilket inte borde ske.
SPRÅKKUNSKAPER OCH SFI
Språkkunskaper och en arbetsplats är den bästa grunden för integrering och deltagande i samhället
och därför förespråkar vi ett utbildningssystem där man kan varva teori med praktik.
Språkutbildningen för nyanlända måste lägga stor vikt vid praktisk tillämpning för ett gott resultat.
Att kombinera skola och praktik har flera fördelar, dels får den enskilde träna sina teoretiska
kunskaper i en verklig arbetsmiljö, dels får personen det svensktalande kontaktnät som nyanlända
så ofta saknar.
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Praktikplatsen skall vara en naturlig plats, där man kan uppleva gemenskap, överbygga ömsesidiga
fördomar och kanske till och med lära sig ett nytt yrke. Utgångspunkten bör vara att förenkla
inlärning av språket och tillgänglighet blir ett nyckelord i detta tankesätt. Interaktiv
språkundervisning är en framgångsrik modell som har provats på andra delar i Europa och kan
administreras inom ramen av Centerpartiets förslag till virtuellt kontor.
Men det som är viktigt är att den enskilde först genomgår en snabb valideringsprocess så att den
erbjudna praktikplatsen motsvarar någorlunda den enskildes utbildning, erfarenheter och
kompetens. Dessutom föreslår vi att introduktion och SFI-utbildning ska kunna kombineras med
eget arbete, entreprenörskap och eget företag redan från första dagen. Under 2010 genomfördes en
överflyttning av ansvaret för stora delar av flyktingarnas introduktion till arbetsförmedlingen,
erfarenheterna visar att ansvaret borde återgå till kommunerna med full finansiering från staten
något Centerpartiet föreslår på nationell nivå
Centerpartiet ser fördelar med att centralisera det som oftast kallas SFX. Fördelarna är både
pedagogiskt och socialt motiverade. Att samla kompetensen gör att fler kan läsa in svenskan
betydligt snabbare och med inriktning på sin yrkeskompetens, läkare, ingenjörer, mekaniker,
sjuksköterskor etc. Samtidigt gynnar en centralisering att ”eleverna” flyttar sin undervisning från
sina nära miljöer och blir vana att se Stockholms läns bostads- och arbetsmarknad som en
möjlighet och inte bara Södertälje.
Nytt förslag, arbeta för att språkmentorer för språkutveckling införs på arbetsplatser, Södertälje
kommun ska föregå näringslivet med att införa det i sina verksamheter. Försöksverksamhet 2017
finansieras inom ramen för Arbetslivsnämnden.
KULTURSKOLAN
Kulturskolan är en resurs att slå vakt om. Centerpartiet är övertygat om att de via ett uppsökande
arbetssätt och lägre avgifter kan bidra till att få fler elever från socioekonomiskt svaga grupper. Vi
föreslår därför att kulturskolan får en förstärkning med 0,5 mkr per år. Vi var tidigt med på
idéerna om att starta El Sistema i Södertälje och ser lyckat resultat i en verksamhet som borde få
möjligheter att växa.

FÖRETAGSAMHET OCH ENTREPRENÖRSKAP
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Effektiviseringar av central administration, en effektivare upphandling/inköp och avtalstrohet och
ökad konkurrensutsättning motsvarande 32 mkr 2017 och 35 mkr 2018 och 35 mkr 2019.
När det gäller livsmedel ska vi ställa samma krav på produktionsvillkoren som vår nationella
lagstiftning kräver för att stimulera lokal produktion.
LOV ska återinföras och utvecklas fullt ut och möjliggöra för företag att lämna anbud utifrån till
exempel geografiska områden eller språkkompetens. Vi går vidare med vård- och omsorgsboenden.
Det ska tas fram en strategi när det gäller besöksnäring och turism i Södertälje kommun. Just nu i
skrivandes stund pågår arbetet men så länge den inte är klar får den stå kvar som ett av våra krav.
Regelverk och avgifter och taxor för till exempel miljö/livsmedeltillsyn ska årligen revideras med
syfte att underlätta för företagen, byråkratiskt och ekonomiskt. Inför Rättviks/Gotlandsmodellen
för avgifter till företagen och anpassa avgiftsnivån till Stockholm för att skapa likvärdiga
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förutsättningar att konkurrera!
Södertälje kommun ska aktivt arbeta för bildandet av en kreditgarantiförening.
Mindre tomter att hyra för nystartade företag med option för att köpa
Bemötandet måste det satsas på och tiden för att få sitt ärende behandlat måste kortas
Södertälje skall vara en föregångare på miljöområdet och förknippas med bra miljöval. För att
kunna stärka de lokala möjligheterna att agera miljövänligt och vara ett föredöme i miljöarbetet
anslår vi 2 mkr extra/år. Till exempel riktad utbildning till företagare. Miljö- och hållbarhetskraven
ska succesivt öka vid upphandlingar men i en takt som gör det möjligt för företagen att hinna med
att förändra och utveckla sin verksamhet.
Uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att all etableringsmark i kommunen redovisas på ett samlat sätt
för företagare samt att en ny plan tas fram som redovisar var, när och hur ny mark för
företagsetableringar finns tillgänglig
Upphandling ska alltid utformas för att ge de lokala företagen, från små till stora, möjlighet att
enkelt lämna anbud.
Uppdrar i ägardirektiven Telge Inköp AB att utveckla möjligheterna för lokala mindre företag att
delta i offentliga upphandlingar.
Vi föreslår också krafttag avseende fiberutbyggnaden i kommunen se nedan under landsbygd
vilket är viktigt för företagen i hela kommunen.
FÖRETAGSKLIMAT
Det är dags! Vi kan inte bortse från problemen men vi måste sluta problematisera och börja nyttja
och utveckla alla möjligheter och den potential som mångfalden och alla invånare i Södertälje ger.
Det är bland annat här företagsamheten startar. Hos människor med vilja, kraft, idéer, låt oss
möjliggöra detta och riva de problembarriärer (språk, regelkrångel osv.) vi så lätt bygger upp.
Vi måste kontinuerligt vässa vår konkurrenskraft för att kunna behålla och öka tillväxten som
skapar förutsättningar för välfärd. Genom bättre företagsklimat kan vi få fler nya, växande,
lönsamma företag där fler jobb skapas. Och här är en fiberutbyggnad en viktig
infrastruktursatsning för företagandet i hela kommunen.
Svenskt Näringsliv genomför varje år enkätundersökningar där minst 200 företagare i varje
kommun får frågor om företagsklimatet i hemkommunen. Svaren från företagarna är tillsammans
med statistiska data grunden för vår årliga kommunranking. Södertälje ligger mycket illa till i
jämförelse med andra kommuner. Det krävs mer fokuserat arbete för förbättring av
företagsklimatet. Dialogen mellan politiska ledningen och näringslivet bör förbättras och vi
behöver skapa bättre relation mellan skolan och näringslivet. Återigen, bemötandet hos vår
förvaltning är central särskilt på myndighetssidan och anpassade taxor som ger rättvisa
förutsättningar att konkurrera med omkringliggande kommuner och Stockholms stad.
NÄRINGSLIVSRÅD ELLER ANDRA FORA
Inom ramen av förbättrad dialog med näringslivet behöver vi bilda fler fora, bestående av
intresseorganisationer inom näringsliv, politik, förvaltning, högskola och lokala näringsidkare. De
olika fora ska vara referensinstanser för att kommunen ska kunna organisera sitt arbete för ett
förbättrat företagsklimat.
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SERVICEUNDERSÖKNINGAR
Södertälje är medlem i Stockholm Business Alliance, SBA som fungerar som ett paraplyorgan
mellan 47 olika kommuner i Stockholm och Mälardalsregionen. Vartannat år genomförs
undersökningar kring den kommunala servicen inom fyra olika myndighetsområden. Vi föreslår att
resultatet av den, Södertörns nyckeltalsredovisning med flera undersökningar, ska ligga till grund
för ett internt arbete inom den kommunala förvaltningen i syfte att effektivisera verksamheten,
samt öka tillgängligheten. Serviceundersökningen från SBA ger oss även ett verktyg för att
förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet.

FÖRETAGANDE, ENTREPRENÖRSKAP OCH KONKURRENSUTSÄTTNING
Centerpartiet har en grundläggande uppfattning som bygger på gemensamt ansvar där individen
har den centrala rollen. Egen försörjning och arbetslinjen är en viktig del i vår politik. För att
arbetslinjen ska kunna förverkligas och bli det verktyg som leder bort från bidrag och till egen
försörjning måste företagandet och företagaren stöttas. Det är dags att ge företagen det bemötande
de förtjänar, ja vi vill hjälteförklara våra företagare grunden för all välfärd.
På kommunal nivå ska vi aktivt arbeta för att underlätta för företagande på alla de sätt som det är
möjligt för en kommun att göra, minska byråkrati, avgifter och ledtider för att nämna några.
Centerpartiet har länge ansett att särskilda satsningar måste göras för människor som vill starta
företag. Många småföretagare upplever att det är svårt att få banklån och att få en bra bankkontakt.
Därför skall kommunen erbjuda särskilda resurser till exempel inom ramen för en
kreditgarantiförening.
Inför Rättviks/Gotlandsmodellen för avgifter till företagen och anpassa avgiftsnivån till Stockholm
för att skapa likvärdiga förutsättningar att konkurrera!
BRANSCHER, NYA OCH UTVECKLINGSBARA OCH BESÖKSNÄRINGEN
Det finns flera branscher som kan utvecklas i Södertälje, Almnäsområdet ska bli den södra porten,
knutpunkten för logistikföretag tillsammans med hamnen till Stockholmsområdet, det finns goda
förutsättningar att utveckla företagsamheten i branscherna kring mat och livsmedel. Och inte
minst besöksnäringen, turism, som dessutom med fördel kan kombineras med mat och livsmedel.
Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar och utgör en betydande del av
tjänstesektorn. Besöksnäringen har dessutom en inneboende handlingskraft och framtida potential.
Det finns flera forskare som vågar påstå att med rätt agerande och investeringar kommer
besöksnäringen att sysselsätta fler än dubbelt så många människor i Sverige 2025.
Att satsa på kultur och kulturella attraktioner är ett effektivt sätt för att kunna locka fler besökare till
Södertälje och därmed skapa förutsättningar för ett större utbud av boende, handel och restauranger.
Vi är av den uppfattningen att besöksnäringen i Södertälje kommun kan utvecklas avsevärt,
grundförutsättningarna finns. Här går det att förena land och stad. Besöksmålen finns med allt vad
staden kan erbjuda, ett rikt restaurangutbud, vatten ända in på gånggatan, Tom Tits, Torekällberget,
en avancerad skatebana, Sydpoolen, Slussholmen och Kusens Backes grönska, Kulturhuset i Järna
och varför inte ett konstmuseum runt Hilma af Klints konstskatt, Skansholmens skärgårdskrog,
Oaxens vandrarhem, Tullgarns slott närheten till Nykvarn och Taxinge slott och många hantverksbutiker och andra spännande och trivsamma besöksmål både på landsbygden och i staden.
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Närheten till E4/E20, järnvägsstation, Stockholm och Skavsta flygplats skapar unikt goda
möjligheter.
En satsning har skett på Utflyktsvägen, en besöksväg från Södertälje till Norrköping med utpekade
besöksmål. Här finns möjligheter att få till en kraftfull satsning på turism som både skapar nya
företag och arbetstillfällen, men också på ett positivt sätt bidrar till att stärka Södertäljes
varumärke. Vilket i sin tur leder till att andra företag vill etablera sig här och att fler människor vill
bli och förbli Södertäljebor.
Staden är dessutom av en internationell karaktär som kan komma till uttryck i form av kulturella
festivaler, litterära symposium och inte minst underhållande evenemang. Med ökad besöknäring
kan vi få igång nya serviceföretag som avspeglar stadens mångfald och till exempel olika
matkulturer, samt ge ett gott underlag för ökad hotellverksamhet i kommunen.
UPPHANDLING - FLER ENTREPRENÖRER
Det är angeläget att livskraftiga Södertälje tar vara på möjligheterna att främja en mångfald i
näringslivet. Detta kan bland annat ske genom en medveten kommunal/koncern upphandling.
Självklart skall vi följa lagarna och ta vara på gemensamma fördelar. Men vi skall också pröva den
lokala marknaden genom att forma anbuden för att öppna för mindre företag att kunna delta i
anbudsgivningar, det gynnar det lokala företagen. Det är viktigt även för att vidga marknaden till nya
aktörer och bidra till dynamik i näringslivet.
Allt kommunen gör idag behöver inte kommunen göra i framtiden. Samtidigt ska det som fungerar
bra, inte förändras för förändringens egen skull. Självklart skall kommunens koncern inte
konkurrera med ojämlika förutsättningar med privata företag, utan framförallt ta ansvar för s.k.
naturliga monopol eller medverka till att öka mångfalden på marknaden där monopolliknande
situationer förekommer. Centerpartiet ser pragmatiskt på denna typ av frågor, men vill tydligt ta
vara på de möjligheter kommunen har till att förbättra företagsklimatet.
UPPHANDLING OCH INKÖP
Centerpartiet menar att upphandlingspolicyn behöver justeras och arbetas samman med policyn
för miljövänlig upphandling till ett dokument för att få tydlighet och styrkraft. Det är angeläget att
kommunen agerar aktivt som aktör på marknaden för att driva fram en miljövänlig utveckling.
Samtidigt är det viktigt att kommunens egen verksamhet certifieras, annars kan det te sig orimligt
att ställa de kraven på leverantörer, särskilt de mindre företagen. Kraven på de mindre företagen
måste anpassas till de möjligheter som kan anses rimliga att leva upp till med en strategi om hur
man steg för steg ska kunna skärpa miljökraven i upphandlingarna, då hänger alla med och vi
klarar en grön omställning som både ger en bättre miljö och värnar om de lokala jobben och
tillväxten.
När det gäller livsmedel ska vi ställa samma krav på produktionsvillkoren som vår nationella
lagstiftning kräver för att stimulera lokal produktion.
KONKURRENSPRÖVNING - EN MÖJLIGHET
Konkurrensprövningen innebär enligt Centerpartiet en möjlighet till genomlysning, eftertanke och
förnyelse av verksamheten. Det är en av flera metoder att stärka vår verksamhet genom att öka
kopplingen mellan önskemål, resurser och resultat. Det är viktigt att detta arbete fortgår och
utvecklas. Detta gäller såväl teknisk verksamhet som övrig, t ex den kommunala vuxenutbildningen
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och inom de övriga mjuka sektorerna. Skickliga myndigheter och en bra kvalitetsuppföljning är
förutsättningar för att lyckas.
En konkurrensprövning som öppnar för personalen att starta eget kommer att bidra till smartare
lösningar men också ett mer jämställt näringsliv med fler kvinnliga företagare. Vi ser för vår del
även skäl att pröva i vad mån vi helt kan avveckla vissa verksamheter som kommunen idag svarar
för. Att återinföra och utveckla LOV inom flera områden är ett sätt att göra det.
TOMTER ATT HYRA FÖR FÖRETAG MED OPTION ATT KÖPA
För att underlätta för företag att komma vidare i sin utveckling och tillväxt kan kommunen stötta på
olika sätt, underlätta vid upphandlingar så att fler lokala företag kan delta, snabba upp
myndighetsarbetet till exempel vid bygglovsärenden och tillståndsfrågor.
En annan fråga som Centerpartiet uppmärksammat är åtkomsten till mark. Vi vill därför föreslå att
man inrättar ett system där det redan från början är överenskommet att du kan börja med ett arrende
för att när företagaren önskar utlösa en i förväg uppgjord option för att köpa tomten hen har sin
verksamhet på. Skälet är dels tryggheten för företagaren och kommunen men framförallt att
företaget som nytt eller under tillväxt kan fokusera på förutsättningarna som krävs för att växa. Det
vill säga göra investeringarna där de bäst gynnar företagets utveckling, samtidigt som företagaren
har en i förväg uppgjord option att lösa ut marken när företaget klarar att köpa tomten. Den här
åtgärden bedömer vi ryms inom Tekniska nämndens ordinarie verksamhet.
NYSTARTSZONER
Vi hoppades att statliga nystartszoner skulle införas i Södertäljes mångmiljonprogramsområden.
När det inte blev måste kommunen utveckla metoder tillsammans med andra för att få tillstånd fler
företagsetableringar i dessa områden, för att öka människors möjligheter till arbete.
Områdena lyfts och fler unga kommer att få goda förebilder i personer som kommer till sitt arbete
och fler som bor i området får arbete, egen försörjning. Integrationen gynnas och samhället och dess
invånare mår bättre. Fler i arbete och fler som kommer ut på arbetsmarknaden är positivt för allt och
alla.

LANDSBYGDEN
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Att en landsbygdsvision 2030 tas fram i en bred process, bo och leva på landsbygden i Södertälje
kommun
Att en strategi med syfte att öka företagandet på Södertäljes landsbygd tas fram.
Att en bredbands/fiberstrategi tas fram för hela Södertälje kommun.
Att en bredbands/fibersatsning arbetas fram och genomförs för kommunens landsbygd och dess
tätorter
Att Södertälje kommun aktivt tar del i arbetet med utbyggnaden av Bredband/fiber på landsbygden.
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Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta ansvar för bredbands/fibernätssatsningen så att hela
kommunen ska byggas ut med fiberanslutning
Att Södertälje utökar sitt stöd till Oaxens färja och att vi arbetar för trafikverket tar över färjan
alternativ bygger en fast broförbindelse mellan Oaxen och Mörkö. Något Centerpartiet nu
motionerat om till Riksdagen.
Att Södertälje kommun övertar Natura 2000 området på Oaxen och gör om det till ett Naturreservat.
Att god jordbruksmark inte ska tas i anspråk för exploateringar.
LANDSBYGDEN – EN VIKTIG RESURS
Södertälje måste lyfta sig ur rollen som problemkommun och ta vara på sin potential att bli en av
Stockholms- och Mälarregionens mest attraktiva kommuner att bo och verka i. Södertälje är mångfaldens ort
med fantastiska människor från många länder, här finns en anrik stad med en klassisk stadskärna och rikt
varierande boendemiljöer. Här finns lika klassiska stationssamhällen, lantliga byar och en levande landsbygd.
Allt omgivet av en rik natur med skärgård, vackra insjöar, odlingslandskap och kuperade skogsbygder. Det är
en viktig uppgift för den fortsatta samhällsplaneringen att ta vara på och utveckla de möjligheter till en
attraktiv livsmiljö som detta ger.
Det är grundläggande att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla samt förbättra sina villkor och
sin livskvalité. Det är angeläget att underlätta för fler att bli landsbygdsbor och att företagsamheten får goda
villkor för att etableras och utvecklas.

Nytänkande, entreprenörskap och modern teknik skapar nya möjligheter för boende, företagande
och utveckling av välfärden i hela landet. I en tid av omställning har landsbygden också en
avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle, bland annat genom sin roll för produktion
av mat och förnybar energi.
Centerpartiet tror på ett Södertälje där alla delar av kommunen ges möjlighet att utvecklas utifrån
sina styrkor och förutsättningar. Om Södertäljes landsbygd är livskraftig blir även våra städer
rikare. Därför måste en modern politik klara av att skapa bra villkor för både land och stad.
Landsbygdsvision
Landsbygdsfrågor berör många sektorer inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en
naturlig del i den kommunala verksamheten och i kommunens strategiska utveckling.
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, att skapa fler arbetstillfällen och
att arbeta med grön omställning krävs åtgärder inte bara i staden utan också på landsbygden som
skapar eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete, god uppväxt, fritid, social sammanhållning
samt offentlig och kommersiell service där människan är i centrum.
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer skulle vitalisera och inspirera till
nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter. En Landsbygdsvision visar på
kommunens intresse för landsbygdsfrågor och ett långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt
utanför kommunens största tätort och är en naturlig utveckling av den antagna översiktsplanen.
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För att långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det därför viktigt att det finns en
strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för kommunens mindre tätorter samt kommunens
kringliggande landsbygd - Centerpartiet har föreslagit i en motion och i denna budget till
kommunfullmäktige att en strategi och vision för landsbygdsutveckling utarbetas.
Resurs för landsbygdsutveckling
I Centerpartiet anser vi att en viktig del i arbetet är att Södertälje kommun bidrar med insatser där
det finns någon person som kan fokusera och ha ansvaret i kommunen. Det handlar om att stötta
företagen på landsbygden och en utveckling av nya företag, stärka de gröna näringarna. Men också
vara samordnare för övrig landsbygdsutveckling. EU bidrag är en viktig del.
Centerpartiet föreslår att det utses en tjänsteman, landsbygdsutvecklare, som har det uttalade
ansvaret för detta inom Näringslivskontoret/samhällsbyggnadskontoret. Vi är övertygade att det
fokus och den kompetens, uppbyggande av nätverk mm som behövs för att lyckas kräver ett utpekat
ansvar och att det inte kan ”smetas” ut över alla kommunala tjänstemän som arbetar med
näringslivs- och etableringsfrågor mm i kommunen. 2015/16 har det blivit bättre när en tjänsteman
pekats ut som ansvarig på Destination Södertälje/Näringslivskontoret.
Bredband åt alla genom anläggande av fibernät
Bredbandssatsningar har delvis gjorts av kommunen (Telge Nät AB) i Södertälje tätort och Järna,
här finns också privata aktörer som erbjuder tjänster med hög kvalité, nu pågår utbyggnaden av
Hölö tätort av en privat aktör. Tyvärr sker det få satsningar på landsbygden och i övriga orter,
inkluderande delar av Järna. Den tidigare alliansregeringens ansvariga statsråd Centerpartisten Anna
Karin Hatt har via länsstyrelserna under flera år satsat stora belopp för att få fart på digitaliseringen
av hela landet. Denna möjlighet fortsätter nu och måste komma Södertäljes landsbygd till del.
För att komma i åtnjutande av dessa satsningar krävdes det tidigare ett engagemang från
civilsamhället. Det är fortfarande viktigt men nu kan kommunen och andra aktörer ta ett betydligt
större eget direkt ansvar!
Därför föreslår vi nu att kommunstyrelsen/stadsdirektören får ett uppdrag att ta ansvar för att hela
kommunen ska byggas ut med fiberanslutning. Detta brådskar om man vill använda bidrag
eftersom vi inte vet hur långt fram bidragen kommer att finnas/räcka och efterfrågan är stor.
Centerpartiet föreslog därför kommunfullmäktige i två motioner och denna budget att Södertälje
kommun ska satsa på en landsbygdsutvecklare och att det snarast görs en särskild satsning för att
alla ska ha tillgång till bredband av hög kvalité på Södertälje kommuns landsbygd och dess tätorter.
Vi föreslår i motioner och här att kommunen ska utarbeta en Bredbands/fiberstrategi för hela
Södertälje kommun.
Säkra kommunala beslut
Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden. Hur ett beslut
påverkar företagsamheten, hur ett beslut påverkar den gröna omställningen och om beslutet gör det
lättare eller svårare att leva på landsbygden.
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Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, dvs. att politiken innan beslut tas, ska ta fram
hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. Att de beslut som fattas gagnar alla
medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir rättvisa och väl
grundade också utifrån ett geografiskt perspektiv. Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar
tätorten och missgynnar landsbygden eller tvärtom.
Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder
att politikens konsekvenser för de som bor utanför tätorten också måste bedömas. Det kan handla
om invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet med mera.
Vi vill att Södertäljes landsbygd blir spjutspets för utvecklingen av Matlandet Sverige där lokala
Livsmedelsproducenter har möjlighet att växa och delta i utvecklingen av mat- och miljöarbetet
lokalt med konkurrenskraftiga produkter.
Oaxen har en ojämlik situation där den enda förbindelsen med fastlandet är en färja som drivs av
en samfällighet. En oproportionerlig stor kostnad för Öborna jämfört med de som bor på t.ex.
Mörkö. Vi föreslår att kommunen aktivt arbetar för att Trafikverket ska ta över färjan och att det
prövas om en byggnation av en fast bro kan gör färjan överflödig, långsiktigt bra för Oaxen och
till lägre kostnader än färjedriften. Under tiden föreslår vi enligt vår motion om färjan att
kommunen ökar sitt driftbidrag till Oaxens färjesamfällighet.

ARBETE
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Inrätta ett virtuellt kontor enligt Centerpartiets förslag.
Starta en särskild arena för de företag som vill samverka för att lösa arbetslösheten, minska
segregationen.
Södertälje kommun ansöker om att få bli ett försöksområde där arbetsförmedling kan ske av flera
oberoende parter med hjälp av att en jobbpeng införs.
Telge Tillväxt får stöd för att fortsätta utvecklas, att åldersgruppen utökas till 29/30 år
MER SAMORDNADE ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Arbetsmarknadsåtgärder måste gälla alla arbetslösa, men kommunens insatser måste särskilt
riktas till unga och de socialbidragstagare som idag får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.
Det handlar naturligtvis om en stor bredd av åtgärder. Här finns behov av utbildning, terapi,
psykologhjälp och mycket annat. Men om utgångspunkten är att dessa människor är fullvärdiga
och behövs i vårt välkomnande samhälle, att de känner sig respekterade och värda något, inte
offer som måste tas om hand. Då går det snabbare att finna vägen ut i arbetslivet.
VIRTUELLT KONTOR
Södertälje ska bygga vidare på gjorda erfarenheter av den samverkan som nu finns mellan de
olika offentliga aktörerna på arbetsmarknadsområdet och avsevärt stärka näringslivets roll i syfte
att samla tillgängliga resurser kring den enskilde individen, för snabbare resultat ut ur
arbetslöshet.
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Ett exempel på en ny åtgärd är det virtuella kontoret. Detta leder till effektiviseringar inom hela
verksamheten och på sikt till minskade kostnader. För att öka tillgängligheten för alla
Södertäljebor och i synnerhet underlätta arbetssökandes möjligheter till arbete eller
egenförsörjning ska ett virtuellt kontor med information på svenska, engelska och arabiska,
sururyo, finska med flera lämpliga språk erbjudas. Det virtuella kontoret ska innehålla information
om/från flera organisationer/myndigheter såsom kommunen, Arbetsförmedlingen,
Nyföretagarcentrum, osv. där besökarna ska få tillgång till bland annat följande tjänster:
•
•
•
•
•

personlig rådgivning
personlig coachning
starta eget rådgivning
pågående projekt
interaktiv språkinlärning

Meningen med det virtuella kontoret är att de olika instanserna ska kunna koordineras för att
effektivisera sökprocessen efter information och göra den lättillgänglig på ett modernt sätt.
Besökarna ska kunna orientera sig i en virtuell värld där det finns ett flertal aktörer som idag
jobbar på var sitt håll. En virtuell motsvarighet till nystartskontor, arbetsförmedling,
språkinlärning, endast fantasin begränsar möjligheterna. Kan Södertälje dessutom erbjuda
flerspråkiga tjänster i detta virtuella rum har vi möjligheten att tillgodose behovet hos fler och
bredare grupper, bl a för nyanlända invandrare. Här kan Södertälje bli föregångare för en
modell och teknik som kan användas i flera delar av Sverige.
En annan fördel med modellen är att den utökar tillgängligheten även för syn- och hörselskadade.
Den virtuella kommunen kommer också att stimulera intresset hos ungdomar för att delta och
påverka de politiska besluten. Det virtuella kontoret kan bli den verkliga varianten av 24
timmarskontoret och så småningom inrymma praktiskt taget alla tjänster som kommunen
behöver utföra själv eller tillsammans med andra. APP-världen fanns knappt när vi skrev vår
motion om Virtuellt kontor nu är den här för at stanna och utvecklas!
VÄGEN TILL ARBETE - INTEGRATION
Centerpartiet anser att det bästa sättet att nå en lyckad integrering i det svenska samhället är genom
jobb, jobb och jobb. Integrering via arbete är inte bara samhällsekonomiskt sunt, ur ett
individperspektiv innebär det mycket mer.
Genom arbete får man språkkunskaper, kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, man
upplever gemenskap och man överbrygger ömsesidiga fördomar. Att ha ett arbete och kunna leva på
sin lön ger självbestämmande, självkänsla och livskvalitet.
När människor har ett arbete kan de betydligt lättare ta makten över sina liv och skapa kontakter
med andra på ett naturligt sätt. Därför är det oerhört viktigt att människor snabbt vägleds in på
arbetsmarknaden under den första tiden i Sverige. Här måste vi arbeta med många olika parallella
åtgärder, ställa nya krav på vår egen organisation men också på dem som idag står utanför
arbetsmarknaden. Till exempel ska flyktingar kunna arbete från ”första” dagen, parallellt med
språkundervisning.
För att klara detta vill vi att kommunen aktivt arbetar för regelförändringar och att vi fortsätter att
öka det direkta samarbetet med näringslivet, se förslag om språkmentorer under Utbildning, och då i
synnerhet de företag som har stor erfarenhet av att anställa nyanlända/invandrare.
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För att lyckas måste vi få med oss företagen, företagen är nyckeln till framgång och måste ”vilja”
vara med för att vi tillsammans ska lyckas att få ut fler i arbete, genom praktik, språkinlärning,
instegsjobb och så vidare.
Att se på olika lösningar för alla de som står långt från arbetsmarknaden ett måste. Centerpartiet ser
därför positivt på att kommunen aktivt själva eller tillsammans med andra aktörer såsom
samordningsförbundet arbetar för fler arbetsintegrerade sociala företag i första hand riktade till den
gruppen av personer som står långt från arbetsmarknaden.

KULTUR OCH FRITID
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
För att underlätta för föreningslivet och för att stärka deras möjligheter att arbeta förebyggande med
barn och ungdomar avsätts 1,0 mkr extra/år i Centerpartiets budgetförslag.
För att stärka fritidsgårdarnas möjligheter att utvecklas som mötesplatser för barn och unga, med
fler vuxna och ett förebyggande arbete avsätts 2,0 mkr extra/år i Centerpartiets budgetförslag.
Inom ramen för de 2,0 mkr 2017 föreslår vi att en utvärdering/utredning genomförs om varför
många fritidsgårdar har svårt att attrahera både tjejer och killar och med förslag på vad man kan
göra åt det.
Att alla fritidsgårdar ska kunna satsa på Maker Space och avsätter 500 tkr till det.
Att under 2017 kartlägga behovet av upprustning av alternativt nya lokaler för våra fritidsgårdar, till
exempel Tajen/Brunnsäng och Rösberga/Geneta och avsätter 200 tkr till det.
Bibliotekens resurser förstärks med 2 Mkr/år 2017– 2018.
Att 1 Mkr/år satsas under perioden för att stärka studieförbunden och öka samarbetet mellan
studieförbunden och kommunens sociala verksamheter, föräldrautbildning, äldreboenden etc.
Multiarenan (gymnastik- och friidrottshall), byggs 2017.
Förstudie/projektering av en ny idrottshall I Enhörna genomförs 2017, byggs 2018.
Att det 2017 investeras i en konstgräsplan/anläggning, professionellt utegym och hinderbana i HölöMörkö kommundel, 6 mkr.
Att det 2018 investeras i en kostgräsplan/anläggning i Mölnbo-Vårdinge kommundel.
Järna centrum saknar en bra mötesplats, Vi föreslår en satsning i Futurum/”Stora Maräng” 20172018 sammanlagt 12 mkr.
Att avsätta 0,5 mkr till Kulturskolan för uppsökande verksamhet.
Att avsätta 500 tkr för uppförande av en staty över Frälsningsarmens hjälte Christina Sandberg.
KULTUR - EN FRAMGÅNGSFAKTOR
Det finns flera framgångsrika exempel runt om i världen där en medveten investering i sina
kulturella tillgångar har ändrat trenden på sociala problem och omvandlat dem till social välfärd
och därmed förbättrad självbild. Ett bra exempel är Bilbao i Spanien. En stad som utvecklades från
ett krisdrabbat samhälle till ett internationellt besökscentrum. Det mest kända exempel av
samverkan mellan kommun, näringsliv och kultur skedde i Londons 20-åriga planering för
utveckling av Southbank, ett område med sociala och ekonomiska problem. Med Tate Modern
museet i spetsen har man under en kort tid fyrdubblat det sociala kapitalet på varje krona som
myndigheterna investerat i kulturen.
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Investeringar i kulturlivet blir källan till andra investeringar och blir en stark bidragsfaktor till att
turismen ökar och nya hotellanläggningar och underhållningsverksamhet etableras. Flera
kommuner, har genom sina investeringar inom kulturella sektorn kunnat förbättra de ekonomiska
villkoren för småföretag, och flera nya pedagogiska verksamheter startats. Idag erbjuder många av
dessa kommuner inte bara nya jobb, men även utbildning och kvalitetsunderhållning till sina
medborgare och besökare. Investeringarna av sådan art har uppmärksammats både nationellt och
internationellt.
Genom upprustning av stadskärnan, har vi möjlighet att utveckla Södertälje till ett kulturcentrum
som kan bli en förebild både i Sverige och i världen. Förutsättningar finns: En internationell och
mångfaldig stad, närheten till Stockholm, geografisk placering osv. En modig anpassning av
stadskärnans och Marens arkitektoniska planering med kultur och konst i spetsen kan bli en
långvarig lösning, som gynnar staden och dess invånares självbild och välmående. En
konsthall/centrum vid Maren (McDonalds) av internationell klass där Hilma af Klint är draghjälp
är något vi i Centerpartiet kommer att arbeta för.
Centerpartiet återkommer nu i frågan om att resa en staty eller liknande minnesmärke över en
fantastisk Södertäljeprofil som under mycket lång tid la ned ett stort engagemang för att hjälpa
andra genom att bland annat ständigt samla in pengar till det ändamålet
. Vem, jo Frälsningsarméns nu sedan 7 år bortgångne Christina Sandberg. Vi avsätter 500 tkr 2017
för detta ändamål.
KULTUR OCH FÖRENINGAR – LIVSKRAFT OCH LIVSKVALITET
Kulturen har möjlighet att odla goda motkrafter, ge barn och ungdomar mångsidiga uttryckssätt
och stärka enskilda individer. Centerpartiet utgår ifrån att alla människor ska vara delaktiga i olika
typer av kultur oberoende av vem de är eller var de bor. Vi är av den uppfattningen att det
kommunala stödet ska underlätta för olika kulturområden så att de på ett enkelt och effektivt sätt
når ut till många människor.
Frivilligas insatser bär upp det nätverk mellan människor som föreningslivet utgör. Deras insatser
är en viktig motor för att utveckla ett livskraftigt Södertälje. Inte minst betyder de mycket för våra
barn och ungdomar, för att skapa goda förebilder av vuxna som tar ansvar och engagerar sig som
medmänniskor.
Centerpartiet ser studieförbunden som en viktig resurs för invånarnas personliga utveckling. De
ger ett stöd för att bygga nätverk, för bildning och social gemenskap. Genom sin demokratiska
form och stora frihet blir de en skola för deltagarmakt och empowerment - en viktig pusselbit för
att öka medborgarnas delaktighet i livskraftiga Södertälje.
Fritidsgårdarna är ett viktigt nav i våra kommundelar och stadsdelar. Vi har med oro sett hur
personal flyttats runt, skapat osäkerheter och ibland otrygghet på våra gårdar. Det är dags att
börja förstärka fritidsgårdarnas möjligheter att arbeta förebyggande och som ett nav för många
olika verksamheter till exempel för nattvandrare och trygghetsvärdar.
För att stärka fritidsgårdarnas möjligheter att utvecklas som mötesplatser för barn och unga,
med fler vuxna och ett förebyggande arbete avsätts 1,5 mkr extra/år i Centerpartiets
budgetförslag
Möjligheten och tillgängligheten till boklån måste utvecklas i hela kommunen. Biblioteken
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utgör en självklar grund till detta. Satsningen på skol-/folkbibliotek främjar den utveckling vi
eftersträvar, att alla barn får nära till bra böcker. Under rubriken Utbildning föreslår vi 2 mkr/år
till alla skol/folkbibliotekens utveckling även i kommundelarna, Enhörna, Hölö-Mörkö och
Mölnbo-Vårdinge.
Idrottsanläggningar är naturligtvis viktiga för att ge möjligheter för föreningsliv, spontan idrott
och lek. Ur vår satsning på 3 Mkr per år vill vi rikta uppmärksamheten på tjej- och
handikappidrott. Folkhälsan kräver särskilda satsningar och en viktig del är våra
idrottsanläggningar.
I Enhörna föreslår vi nu projektering och byggstart 2017/18 av en ny idrottshall, vi vill också satsa på
en ny konstgräsplan/anläggning och ett professionellt utegym och hinderbana i Hölö 2017. Vi
föreslog en tidigareläggning för byggstarten av Multiarenan till 2010, nu föreslår vi att den är
färdig 2017. Och i investeringsplanen markerar vi för en ny konstgräsplan och idrottshall i Mölnbo
i slutet av mandatperioden. Finansieras bland annat av att vi inte bygger en ny F-9 skola i Enhörna
utan satsar på upprustning och viss tillbyggnad av Vallaskolan inklusive föreslagen idrottshall.
KULTURSKOLAN
Kulturskolan är en resurs att slå vakt om. Centerpartiet är övertygat om att Kulturskolan via ett
uppsökande arbetssätt och lägre avgifter kan bidra till att få fler elever från socioekonomiskt
svaga grupper. Vi har under flera år föreslagit att kulturskolan ska få en förstärkning med 0,5 mkr
per år till den uppsökande verksamheten och gör så i år också. Vi är samtidigt glada över att
majoriteten har förstått det vi framfört under flera år och den taxejustering som gjordes 2014 var
välkommen. Centerpartiet står fortfarande fast vid att priserna för hyra av instrument ska
återställas till 2009 års nivå.
Vi var tidigt med på idéerna om att starta El Sistema i Södertälje och resultatet är mycket bra och
ska utvecklas så att fler kan vara med.
FUTURUM – Stora Maräng
Handlingskraften hos majoriteten har runnit ut i sanden. Efter flera års arbete saknar fortfarande
Järna centrum en välutvecklad mötesplats. Nu är det dags att man fortsätter förverkliga planerna
för gamla Folkets Hus Futurum. Järna kommundelsnämnd måste nu få i uppdrag att tillsammans
med Telge Fastigheter AB och intressenter bland föreningar, ungdomar och äldre färdigställa den
mötesplats som länge planerats. Centerpartiet satsar i investeringsbudgeten för att detta skulle
starta under 2014, vi fick nej då och 2015 och 2016 av majoriteten och försöker igen och föreslår
2017.

SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Starta kampanjen – fimpa i askkoppar eller släng hemma.
Inför ett lånecykelsystem i kommunen i samarbete med en extern aktör, starta i Södertälje stad.
Att det investeras i trygga och säkra cykelgarage vid Östertälje och Södertälje Centrums pendeltågsstationer,
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uppskattat antal minst 100- 200 platser per station, i investeringsbudgeten avsätter vi ett schablonbelopp av 8 mkr.
(även miljöavsnittet)
En kraftig ökning av gång- och cykelplanens genomförande och avsätter ytterligare 3 mkr per år i
investeringsbudgeten till detta.
Vi föreslår att man startar samarbetet med Trafikverket med att göra en separerad cykelväg hela vägen mellan Järna
över Kallfors/Tveta till Södertälje.
Flytta cykelparkeringar i stadskärnan och minska stöldrisken som är stor på grund av närheten till biltrafiken.
Inför en cykelparkeringsnorm vid nybyggnation, 2 säkra parkeringar per lägenhet
Sommaren 2017 utvärderas vinterväghållningen av prioriterade gång- och cykelvägar för att få ett underlag för
utveckling av cyklandet året runt.
Använd GPS systemet för att kartlägga hur kommunens bilpark används för att kunna optimera
bilanvändningen, skaffa rätt fordon, minska dubbdäcksanvändning och öka miljöbilsanvändandet.
Vi föreslår att delar av Stora Torget görs om till tillfällig parkeringsplats för att öka förutsättningar för en fortsatt levande
handel och restaurangliv i den delen av centrum.
Wij - området i Hölö, bygg etapp 3 och 4 för fler bostäder 2017/18.
Åtgärder som höjer trafiksäkerheten för barnens skolvägar ska utredas i kommundelsnämnderna och tekniska
nämnden och genomföras. Vi avsätter 1 mkr extra per år för detta arbete övrigt finansieras inom TN ram.
För att säkra att ersättning skall utgå för samhällstrafik på enskilda vägar – t ex skolskjutsar, hemtjänst, renhållning
avsätts 1.0 mkr till statsbidragsberättigade enskilda vägar.
Södertälje kommun ska arbeta för att bli den miljövänligaste staden avseende resor och transporter.
Järna kdn får 500 tkr och de övriga tre kdn får vardera 100 tkr för att en tryggare, grönare och trevligare utemiljö.
Stinsträdgården i Järna iordningställs, finansieras inom de 500 tkr
Engelska parken vid Moraån, Mora Park restaureras finansierar inom de 500 tkr
Säkra våra övergångsställen, varningssignaler, mer belysning etc. 2 mkr/år
Framtagande av en ny fullständig bullerutredning med åtgärdsplan, finansieras se tabell punkt hållbar utveckling
Att det ska tas fram en åtgärdsstrategi för bättre luftkvalitet – PM10 åtgärder finansieras se tabell punkt hållbar
utveckling.
Vi föreslår att det årliga ordinarie gatuunderhållet utökas med 10 mkr/år
Vi föreslår en satsning under tio år för att komma ikapp det eftersatta gatuunderhållet med ytterligare 10 mkr/ år
2017-2027
Vi föreslår följande intäkter, exploateringar 5 mkr ytterligare,
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FLER SMÅHUS - ÖKAD VALFRIHET – GRÖNA LUNGOR
Bostäder efterlyses! Så kan man sammanfatta bostadsbristen i Stockholmsregionen och
Södertälje. Södertälje kommun måste förstärka de delar där man själv skapar flaskhalsar för att
kunna möta de som vill bygga bostäder i Södertälje, i stora som små projekt, på landsbygden och
i tätorterna. Eftersom de här uppgifterna är i stort avgiftsfinansierade så handlar det om förmågan
att rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare men också om att använda bra konsulter och låta
privata ta ansvar för större delar av plan- och bygglovsprocesser.
Centerpartiet vill stärka kommunens attraktionskraft som en god livsmiljö. Boendet är en del av
detta. Vi vill gärna ha fler bostäder i vattennära lägen, men inte i de gröna lungorna, som t.ex.
Tallhöjden och på Slussholmen. Särskild vikt skall läggas för att främja byggandet av fler
småhus/villor med äganderätt i Södertälje tätort. Områdenas exploateringsgrad förutsätts bli
föremål för ingående prövning i syfte att höja attraktiviteten, underlätta bra miljöval och bra
kollektivtrafikförsörjning. Centerpartiet är inte främmande för att bygga tätt och högt i de urbana
lägen där det gynnar en bra markanvändning nära kollektivtrafik och centrum. Södertälje behöver ta
vara på god mark för att förnya bostadsmarknaden. Det behövs avsevärt fler bostäder med
äganderätt i kommunen som helhet och det behövs bättre tillgång till större tomter.
Vi är överens om att blandade upplåtelseformer är en viktig strategi av flera för att motverka
boendesegregation och det måste därför vara vägledande vid bostadsplanering eller omdaning av
områden. I Centerpartiet är vi övertygade om att Telge Bostäder AB: s dominans hindrar
byggandet av fler hyresrätter. Vi behöver få in fler seriösa bostadsföretag på vår marknad. Det
kommer att skapa ett nytt intresse från fler att bygga i Södertälje. Vi föreslår bland annat av den
anledningen och att Telge Bostäder AB behöver nytt eget kapital för att själva bygga nytt, en större
försäljning av bostadsbeståndet gärna uppdelat i till exempel 500 – 1000 lägenheter åt gången, där
det styrs så att det blir fler nya men också seriösa långsiktiga fastighetsägare i kommunen.
Utbyggnaden ska bidra till att förnya Södertäljes profil och inte förstärka den gamla. Detta ska
således inte bara vara ett uppdrag för Telge Bostäder AB, vi ser gärna många andra aktörer och
med en aktiv konkurrenspolitik från kommunen. Självklart ska Telge Bostäder AB ha ett tydligt
uppdrag att medverka i förnyelsen av bostadsmarknaden. Bland annat i byggandet av
seniorbostäder se text ovan. Det är angeläget att ta fasta på de signaler som finns om boende för
äldre i syfte att frigöra villor och lägenheter för unga. Bostäder för äldre kan gälla såväl i
stadsdelar som t ex Fornhöjden som i Järna och i Hölö.
Att utveckla stadsdelarna är en strategiskt viktig fråga för att förbättra för de boende så att de kan
känna stolthet över sina bostadsområden, med utökad service, få fler att söka sig dit och för att
stärka Södertäljes varumärke internt och externt.
Hela Södertälje är attraktivt och för att svara mot efterfrågan på bostäder i Hölö, Järna och
Enhörna är det viktigt att underlätta såväl för hyresrätter som för enskilt byggande på
landsbygden.
Flera bostadsområden som planerats i Hölö och Järna har byggts och byggandet fortsätter. Detta
underlättar för vårt och kommunens krav om utbyggnad av kollektivtrafiken och i synnerhet för ny
ökad kollektivtrafik ex, pendeltågstrafik till Hölö och fler pendeltåg till Järna och anropstrafik på
landsbygden.
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DET OFFENTLIGA RUMMET – GE STADSTRÄDGÅRDSMÄSTAREN EN CHANS!
Det offentliga rummet har centerpartiet uppmärksammat i tidigare budgetar med extra resurser
under rubrik- ett Tryggare Telge. Det har blivit allt mer uppenbart att vi valt att satsa på viktiga
områden för Södertäljeborna, till exempel bättre uppfyllande av belysningsgarantin, mer gatu- och
parkbelysning och bättre städning av centrum
Det som också blir allt tydligare är att hur vi utformar och sköter våra, torg, parker, grönområden
och gator har stor betydelse för trivsel och trygghet. Centerpartiet gör bedömningen att för
Tekniska Nämndens verksamhet gällande park och allmän platsmark görs inget tillskott utöver
majoritetens budget där satsningar görs på Södertälje city utvecklingen.
När det gäller kommundelarna vill vi däremot satsa ytterligare 500 tkr i Järna och 100 tkr vardera i
de övriga kommundelarna på tryggare och vackrare utemiljöer.
Anledningen till utökningen av våra tidigare förslag för Järna är att vi nu ser några projekt som
behöver förverkligas med start 2017. Stinsträdgården behöver restaureras och den Engelska parken
vid Moraån behöver nu varsamt återställas.
Stinsträdgården invigdes samtidigt med Järnvägen 1862. Idag finns det gamla godsmagasinet kvar,
där också stinsbostaden var inrymd, med rester av trädgården, ca 1500 kvadratmeter. Idag används
magasinet av ett byggföretag, med tanke på husets kulturvärde vore det bra att komma överens med
företaget om vad man kan och inte kan göra med huset. Själva trädgården är upplåten till
privatpersoner utan avtal, enligt uppgift. Centerpartiet föreslår att parken restaureras och en
skötselplan upprättas, då får Järnaborna ytterligare en fin park i centrum.
Engelska parken vid Moraån, Mora park gäller ett liknande scenario. En mycket fin plats som
redan har men kommer att få ett större rekreationsvärde för ett växande Järna samhälle. Här finns
samarbetspartner i Mora Park, Moraåns vänner och flera för att återställa en del av den gamla
kulturbygden till ett trevligt utflyktsmål för många generationer. Till exempel skulle två gång- och
cykelbroar öppna upp området och möjligheterna avsevärt. En förstudie har gjorts som visar goda
förutsättningar att göra något bestående bra av platsen. Här behövs ett samarbete mellan Järna kdn,
Tekniska förvaltningen, hembygdsföreningen, Moraåns vänner, företag m.fl.
I båda projekten bör ingå att hitta samarbetspartner som är beredda att efter de skötselplaner som
upprättas delta i skötsel och utveckling och bidra med resterande finansiering.
SÖDERTÄLJE SKA HA EUROPAS MILJÖVÄNLIGASTE TRAFIK
Centerpartiet var under 2008 initiativtagare till starten av ett arbete med bland annat Scania för att
göra Södertälje till den miljövänligaste trafikstaden (gående, cyklister, kollektiv- och biltrafikanter).
Scania, Södertäljes största företag flyttar aktivt fram positionerna för att påverka Södertäljes
framtid. Företaget lägger energin på att bidra med den kompetens som finns inom företaget i syfte
att hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Målet är att Södertäljes
kollektivtrafiksystem ska hålla absolut världsklass. Centerpartiet, som har varit initiativtagare till
det tidigare projektet, stöttar aktivt samarbetet mellan Södertälje kommun, Scania, SL och Nobina.
Resultat är bland annat den nya linjesträckningen i Södertälje tätort och den nya linjen mellan
Södertälje Syd och Astra Snäckviken där Scania testar nyheter i verklig passagerartrafik och nu ny
teknik för elförsörjning av bussar.
Sedan några år berättar Scania och kommunföreträdare vid olika nationella och internationella
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konferenser och mässor om detta, centerpartiet har återigen gjort skillnad.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler att använda kollektivtrafiken och för att
kollektivtrafiken har bra och miljövänliga bussar och att Södertälje kommun långsiktigt får bättre
pendeltågstrafik. Det gäller såväl till exempel att turtätheten för pendeltåget till Järna ökar. Och att
få Hölöborna att använda dagens av oss införda direktbussar för att visa att underlaget finns för en
framtida utbyggnad av pendeltåget. Vi måste påverka SL för att göra direktbussarna från Hölö mer
attraktiva, låt dem gå rakt in till centrum på Nyköpingsvägen med stopp bara vid Scanias
huvudkontor och vid det nya polishuset.
Det pågående utredningsarbetet runt hamnen kan leda till nya betydande konflikter. Centerpartiet är
inte berett att vidga hamnområdets arbetsområde. Tillväxten i hamnens verksamhet måste rymmas
inom det befintliga området och i samarbete med exploatören av Almnäsområdet.
GATUUNDERHÅLL OCH ERSÄTTNING FÖR SAMHÄLLSTRAFIK PÅ ENSKILDA
VÄGAR
Gatornas beläggningsunderhåll har svängt under många år, oftast på en låg nivå. Arbetet på
senare tid har inriktats på att åtgärda de mest bristfälliga gatorna. Det krävs en fortsatt satsning
för att inte direkt förstöra nedlagt kapital. Inom ramen för gatuunderhållet ska även satsningar på
det kommunala vägnätet i ytterområdena ske. Vi föreslår att en viss återhämtning startar genom
att anslå ytterligare 10 + 10 mkr till gatuunderhåll. Så här illa och eftersatt är gatuunderhållet i
praktiken en kapitalförstöring som blir mycket svår att återhämta:
För att bibehålla standarden på gatorna ska 5% av det totala gatunätet underhållsbeläggas varje
år vilket ger 90 000 kvm/år.
Från 2003-1014 har vi inte uppnått detta mål utan vi har ett underskott på 535 000 kvm.
Underskottet fördelat på 10 år ger en beläggningsvolym på 53 500kvm/år för återhämtning,
därutöver ska 90 000 kvm/år läggas för att bibehålla standarden.
De under 2015 utförda beläggningarna har ett snittpris på 260:-/kvm.
Återhämtning 10 år: 53 500 kvm x 260 kr = 13,9 Mkr/år
Bibehålla standarden: 90 000 kvm X 260 kr = 23,4 Mkr/år
Totalt: 37,3 Mkr/år
Extra investering på 10 Mkr med en avskrivningstid på 20 år ger en kostnad på 0,5 Mkr/år + ev.
internränta. Denna kostnad kommer att belasta driftbudgeten. I beläggningsvolym motsvarar 10
Mkr ca 2% av den totala gatuytan.
Kommunen har genom bidrag till Oaxen färjan klarlagt att ersättning skall utgå för samhällstrafik
på statsbidragsberättigade enskilda vägar. Alliansregeringen tillförde genom centerpartiet ökat stöd
till enskilda vägar vilket förstärker vårt gamla krav att återställa det kommunala stödet till dessa.
Syfte är bland annat att kunna upprätthålla det finstilta vägnätet - fritt för alla.
MINDRE BULLER
Dialogen med fastighetsägare måste intensifieras för att hitta samlande lösningar. Nu är det dags
att utvärdera den åtgärdsplan för buller som finns och göra en ny. En fullständig bullerutredning
som täcker hela Södertälje kommun behöver tas fram för att vi ska veta vad vi måste göra själva
men också vad vi behöver kräva av andra att göra till exempel trafikverket vid och kring våra
motorvägar och järnvägar.
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BÄTTRE LUFT
Luftföroreningarna och därmed PM10 problematiken ökar. Det är en utmaning för kommunen att
tillsammans med andra väghållare hitta lösningar för att komma tillrätta med problemen. Vi
föreslår att en åtgärdsstrategi utarbetas. Detta arbete påbörjades 2013 och vi väntar med spänning
på om den kommande åtgärdsplanen är tillräcklig.
TRAFIK OCH PARKERINGSSTRATEGI FÖR SÖDERTÄLJE CENTRUM
Ända sedan 2008/9 har vi väntat på att kommunen ska kunna fastställa en Trafik- och parkeringsstrategi. Under 2014
blev det akut bråttom att få fram en sådan då nya angelägna bostadprojekt började närma sig beslut. Beslut som innebar
att många markparkeringar i centrum försvinner och ytterligare försvårar för handeln utan att en strategi finns för hur
dessa parkeringar ska ersättas. Besluten innebär också att orimligt låga krav på p-platser i de nya husen ställs på
husbyggarna, vilket minskar förutsättningarna för de kommande boende att ha en säker och egen p-plats vilket till
exempel underlättar att använda alternativen i kollektivtrafiken. Nu finns det ett förslag till strategi för stadskärnan och vi
utgår från att den är beslutad under hösten 2016. Stora Torget måste utvecklas och lyftas för att den delen av stadskärnan
ska vara attraktiv. Vi föreslår i väntan på detta att delar av Stora Torget görs om till parkeringsplats för att öka
förutsättningar för en fortsatt levande handel och restaurangliv i den delen av centrum.
CYKLING MÅSTE STÖTTAS OCH UPPMUNTRAS
Att cykeln framstår som ett bra alternativ till bilen står
alltmer klart för alla, för Centerpartiet har det varit så länge, det
var vi som lyckades få in cykeln i 2010 års RUFS. Nu är det dags
att gå från ord till handling därför gör Centerpartiet kraftfulla
satsningar 2017.
Behovet av cykelvägar i kommunen är stort. Dessa ska successivt
byggas ut och då likväl i Vårdinge, Järna, Hölö, Enhörna som i
Södertälje. I arbetet med den nuvarande och förra cykelplanen föreslog
vi att alla kommunens tätorter och de närmaste tätorterna i kommunerna
Nykvarn och Salem (Rönninge) sammanbinds med ett funktionellt
cykelnät. Det för att erbjuda möjligheten att cykla till arbetet, till
kollektivtrafikpunkter och på fritiden, cykelturismen har en potential
att utvecklas i kommunen och bidra till utvecklingen av servicenäringen i våra mindre tätorter och på landsbygden.
Vi föreslår att man startar med att göra en separerad cykelväg hela vägen mellan Järna över
Kallfors/Tveta till Södertälje.
Vi avsätter 3 mkr extra per år för att öka genomförandet av cykelplanen.
Dags att öka Södertäljeborna cyklande på vintern vi föreslår att man utvärderar cykelvintern
2016/2017 för att se vad som behöver göras för öka framkomligheten utöver de prioriterade gångoch cykelvägarna. Vi tror att vinterväghållningen ska kompletteras med sop- och
saltmaskinbehandling och är beredda att finansiera det.
Centerpartiet investerar 2017 i trygga och säkra cykelgarage vid våra pendeltågsstationer,
uppskattat antal minst 100- 200 platser per station, i investeringsbudgeten avsätter vi ett
schablonbelopp av 8 mkr. I Malmö kommun finns det bra förebilder. Vi satsar också 1 mkr på att
det 2017 ska byggas en säker cykelparkering i stadskärna där det inte ska gå att bara stanna bilen
och gå ut och stjäla en cykel.
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LÅNECYKLAR
I Sverige tillämpar bland andra Malmö, Örebro, Gävle och Karlstad lånecyklar. Helsingborg har
infört lånecyklar och Oslo arbetar med ett lånecykelsystem. I Stockholm fördubblade man antalet
lånecyklar under 2009 för att göra det lättare att fortsätta åka miljövänligt. I Göteborg har
kommunen dessutom formulerat en vision för lånecykel där staden bland annat vill erbjuda ”ett
lånecykelsystem som är öppet för allmänheten, med ändamålsenliga, säkra och bekväma cyklar”.
Det mest kända exemplet är dock den s.k. bycykeln i Köpenhamn, som varit i drift sedan 1995.
Vi fortsätter envist att föreslå att Södertälje kommun ska inrätta lånecykelsystem. Redan idag
finns det en rad företag som erbjuder lånecyklar i andra kommuner. Vi vill att kommunen ska
inleda samtal med de berörda företagen och SL/Trafiknämnden för att inrätta ett
lånecykelsystem i kommunen.
STÖRRE INFRASTRUKTUR OCH REGIONFRÅGAN
Centerpartiet kommer aktivt att delta i arbetet för att förbättra infrastrukturen genom, till och från
Södertälje. Vi vill också att Södertälje kommun ska fortsätta med detta arbete. Vi har idag ett
arbetsmarknadsproblem avhängigt av brister när det gäller investeringar i spår och vägar. Nyligen
byggdes det fler filer på motorvägen till Hallunda och dubbelspår mellan hamnen och centrum, men det
behövs mer.
Våra företag och kommunen står inför problem när det gäller att behålla och rekrytera ny personal
på grund av att infrastrukturen främst mellan Stockholm och Södertälje har problem. Här krävs
gemensamma krafttag och aktivitet för att få till stånd nya investeringar. Idag står Trafikverket för
70 % av anledningarna till störningar för pendeltågen.
Sommarens brohaveri visade med all tydlighet att nya lösningar och kapacitet snabbt behöver
komma till stånd över kanalen.
Landsbygdssatsningar på bredband/fibernät är ytterligare en viktig åtgärd, se landsbygdsavsnittet
ovan.

ÄGARDIREKTIV TILL TELGE
SUNT ÄGANDE
Centerpartiet ser framför sig ett ägande där alla samarbetsmöjligheter ska utnyttjas men inte på
bekostnad av att rågången mellan kommunen och koncernen suddas ut och att kommunen alltid ska
ha den kompetens som behövs för att professionellt kunna bedöma vad kommunen köper av
bolagen och om det är på konkurrenskraftiga villkor.
Centerpartiet har en klar uppfattning om att kommunala bolag inte ska konkurrera med det
privata näringslivet på en sund marknad. Vi motsätter oss därför en utveckling som innebär att
ytterligare konkurrensutsatta affärsdrivande verksamheter utvecklas inom bolagens regi.
TELGE TILLVÄXT
Telge Tillväxt AB, är ett bolag som hjälper våra arbetslösa ungdomar till arbete, behoven är stora
och konceptet fungerar. Därför vill Centerpartiet att bolaget ska fortsätta med sitt uppdrag men med
tillägget: Telge Tillväxt ska i sitt uppdrag särskilt hitta modellerna för hur deras verksamhet stärker
och inte konkurrerar med lokala företagare. Vi ser en nisch inom äldreomsorgen där ungdomarna
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borde hyras in för att öka kvalitén i aktiviteterna på våra vård- och omsorgsboenden men också ge
fler ungdomar chansen att få se och lära sig att detta är ett bra yrkesval. Se finansiering under
äldreomsorgen. Vi stödjer också att uppdraget kan vidgas för ungdomar ända upp till 29 år.
KONCERNENS LÅN
Vi har tidigare höjt ett varningens finger för den höga lånefinansieringen, det är numera en självklarhet
för alla och nu gäller det att den årliga amorteringen uppfyller två krav en reell minskning både i
kronor och per invånare. På grund av försäljningar och inte genomförda investeringar har
låneskulden sjunkit betydligt men vi tillhör fotfarande de kommuner som har högst
låneskuld/invånare, men det går åt rätt håll.
Centerpartiets försäljningsförslag ökar amorteringen kraftigt. Låneskulden beror på beslutade och
angelägna investeringar både i bolagen samt de kommunala verksamheterna. Långsiktigt måste de
icke kommersiella investeringarna ned till en nivå som ger möjligheter till en långsiktigt hållbar
ekonomi.
Vi är för att vi genom olika försäljningar finansierar framtida investeringar och minskar
låneskulden för att slippa kapitalkostnader men också få en lägre nivå på den riskutsättning som
lån utgör. Det är dags att utreda förutsättningarna för att sälja delar av verksamheter där det går att
sälja till stora belopp och till liten risk för våra invånare. Ett sådant område är infrastruktur som
kräver långsiktigt ägande och inte är intressant för riskkapitalister, utred under 2017
förutsättningarna för att sälja elnätet.
Vi vill också genomföra försäljningar av Telge Kraft (snart avslutat), Södertälje Hamn, delar av
Telge Bostäder AB och de kommersiella fastigheterna i Telge Fastighet AB. Vi föreslår att en
utredning ska genomföras som belyser vilka företag som bör avvecklas/säljas med utgångpunkter i
nyttan och riskerna för Södertälje invånare.
FRÅGOR AV VIKT
Under punkten, frågor av vikt, framgår att kommunfullmäktige endast får besluta om större
förändringar av taxekonstruktioner. Här har vi en avvikande uppfattning gällande
renhållningstaxorna för hushållen, VA -, värme- och elnätstaxorna. Va-taxan är med den speciella
lagstiftning, miljöresurs- och monopolsituation som gäller av särskilt intresse för
kommunfullmäktige och det räcker inte att fullmäktige fastställer principer eller större
avgiftsförändringar. Renhållnings- och elnätstaxan är också av stort intresse för invånarna som även
här i princip återfinns i en monopolsituation, dessutom är taxan ett av de starkaste verktygen när
man ska styra mot ett mer resurssnålt samhälle. Värmetaxorna är också av samma karaktär, här
finns dock ett visst utrymme för abonnenterna att välja främst andra uppvärmningsformer. Alliansen
har ett yrkande se längre fram i dokumentet.
A. ALLMÄNNA ÄGARDIREKTIV TILL TELGE
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Att

Om fullmäktiges beslut rörande koncernen/bolaget av någon anledning inte kan, enligt
koncernens/bolagets ledning, genomföras ska detta omedelbart återsändas till fullmäktige
med förklaring och förslag till åtgärd. Till exempel att en förändring av gällande
bolagsordning behövs för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Att

Telge AB:s revisorer kontinuerligt ska granska bolagens verksamhet för att inte
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konkurrensen med näringslivet ska snedvridas och för att ge underlag för en prövning
av vilka verksamheter som utifrån konkurrenslagen/regler ska avyttras.
Att

Kvalitets- och miljösäkra bolagens verksamheter så att hela koncernen 2017 inför ett system
med miljöcertifieringen, kvalitetscertifieringen och arbetsmiljösystemet. Bolagen har
kommit långt men olika långt med detta, och erfarenheter finns nu för att slutföra införandet.
Detta har under flera år varit viktigt för centerpartiet för att säkerställa kontrollen och
styrningen av företagen.

Att

Genomför en utredning och kartläggning av kommunkoncernens fastigheter enligt till
exempel ”EPC” – metoden för att kartlägga energieffektiviseringar. Kommunen leder
arbetet i samarbete med Telge. Har i andra fastighetsbestånd lett till energibesparingar på
över 20 %. ”Konsultkostnader” finansieras inom ramen för Telge Bostäder AB och Telge
Fastigheter AB. Besparingarna finansierar inte bara investeringen utan också
underhållsåtgärder i fastighetsbestånden. Telge Hovsjö arbetar just nu med detta och är
intressant att följa.

Att

Under 2017 utreds förutsättningarna och effekterna av en försäljning av elnätet.

Att

Vi föreslår följande försäljningar, Södertälje Hamn, delar av Telge Bostäder AB och de
kommersiella fastigheterna i Telge Fastighet AB.

Att

Vi föreslår att en utredning ska genomföras som belyser vilka företag som bör
avvecklas/säljas med utgångpunkter i nyttan och riskerna för Södertälje invånare

Alliansens gemensamma hemställan 2017
Att

alla yrkanden i hemställan som berör och påverkar eller lägger till nya ägardirektiv antas
av kommunfullmäktige.

B. SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV FÖR TELGE AB
Får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag och konsekvenser om att renodla Telge
Fastigheter AB till att endast arbeta med kommunala icke kommersiella fastigheter.
Får i uppdrag att säkerställa organisationen internt och fortsatt utveckling av
Våtkompostanläggningen i Hölö.
TELGE BOSTÄDER AB
Centerpartiet föreslår att Telge Bostäder AB får i särskilt uppdrag att under 2017 förbereda
ytterligare byggande av hyresbostäder i Södertälje stad och de fyra kommundelarna med start
2017/18, prioritet på unga, unga familjer och äldre. Att bolaget 2017 startar byggande av ett samlat
boende för äldre enligt vår motion (Norrköpingsmodellen), med start i Järna tätort. Boende för
äldre måste prioriteras det krävs olika lösningar för att tillfredsställa de behov som finns när man
vill gå vidare i sitt boende från till exempel den egna villan.
Vi vill erbjuda Telge Bostäder AB:s hyresgäster att köpa sina lägenheter. Centerpartiet föreslår att
detta arbete ska fortsätta för att skapa en mångfald av upplåtelseformer i hela Södertälje.
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En försäljning av upp till 50 % av Telge Bostäder AB ska förberedas och för att sedan genomföras i
etapper. Den extraordinära intäkten på 1250 -2500 Mkr som kommunen beräknas få vid en
delförsäljning (25 %) av Telge Bostäder AB (nettoeffekt 700 -1400 mkr) räntebortfallet ger en årlig
resultatförbättring. Försäljningen ska användas till, amortering av lån, klara underhåll i befintligt
bestånd och till att bygga nya bostäder.
Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste
standarden enligt GBP eller annat system med lika höga eller högre miljökrav.
TELGE ENERGI AB
Att pelletsförsäljning och distribution inom Telge AB koncernen avvecklas, pågår men ska
fullföljas.
TELGE FASTIGHETER AB
Vi vill se en successiv försäljning av Telge Fastigheters AB kommersiella fastighetsbestånd, och i
första hand följande objekt; Kvarteren Flundran och köpcentra i Luna och Kringlan. Vi föreslår
att man nu förbereder en försäljning av båda och startar med att sälja Lunagallerian 2017.
Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste
standarden enligt GBP eller motsvarnade system med minst samma höga eller högre miljökrav.
SÖDERTÄLJE HAMN AB
När det gäller hamnens taxor är det viktigt att det i direktiven framgår att hamnen ska fortsätta att
utveckla och tillämpa miljödifferentierade avgifter. Centerpartiet yrkar därför att detta skrivs in i
de särskilda ägardirektiven för hamnen.
TELGE ÅTERVINNING AB
Utred formerna och förutsättningarna för en betaltjänst för hämtning av sorterade fraktioner.
Utveckla det fastighetsnära sorteringssystemet, till exempel slå ihop plast, sära på grön och
restpåse, på sikt minskar/försvinner Södertälje kommuns eget behov av sorteringsanläggningen på
Tveta.
TELGE TILLVÄXT AB
Telge Tillväxt ska i sitt uppdrag särskilt hitta modellerna för hur deras verksamhet stärker och inte
konkurrerar med lokala företagare. Utveckla kundnischen äldreomsorg och höja åldergränsen för
ungdomar att delta till 29 år.
ALLA BOLAGEN
I övrigt föreslår centerpartiet att bolagen ska följa de förslag vi har i ovanstående skrivningar som
berör dem, till exempel Hamnen, Telge återvinning m fl (se miljö/teknikavsnittet). De ska arbetas in
i de särskilda direktiven under respektive bolag och koncernen i tillämpliga delar. Som t ex det om
vård- och omsorgsboende i Vårdinge. Dessutom väntar vi på att tidigare fattade beslut om en
övergripande ägarpolicy snarast utarbetas och underställs kommunfullmäktige för beslut.
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SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE
För att kunna möta nya behov och förutsättningar är det viktigt att alla verksamma känner att de
får möjlighet att utveckla sig själva och sin verksamhet inom ramen för en realistisk budget. Det
finns i dag ett flertal olika instrument för att mäta kvalitet. Vi måste lära oss att använda dessa som
grund för beslut, för att ständigt förbättra kvalitén på alla nivåer i den kommunala verksamheten.
Den verksamhet som kommunen bedriver skall både anställda och medborgare känna stolthet över,
känna att den är av god kvalitet utifrån de förutsättningar som finns. Satsningen på God Södertäljekvalitet inom olika områden är angelägen.
Självklart är också IT-utbyggnaden ett viktigt redskap i detta arbete. Kommunen bör fortsätta att
aktivt verka för att säkra att alla har tillgång till modern datakommunikation och teknik.
PERSONALEN VÅR VIKTIGASTE RESURS
Södertälje måste kraftsamla för att stärka sin profil som arbetsgivare. För att förstärka
medarbetarnas möjligheter att påverka sin situation skall särskilda satsningar genomföras för att få
en breddad kompetensutveckling för all personal. Personalens möjligheter att utvecklas, känna
arbetsglädje och trivsel är avgörande för att kunna förnya verksamheten.
Självklart är det viktigt att personalen har god kompetens för att göra sina uppgifter, att kommunen
rekryterar strategiskt och efterfrågar t ex lärare med rätt utbildning. Nu är det dags att göra
särskilda utbildningar för att öka kompetensen kring demens i äldreomsorgen.
Personalens roll och ansvar i det ständigt pågående förändringsarbetet för att uppnå god kvalité
inom befintliga resurser måste tydliggöras genom ökad delaktighet, tydlig ansvar och bra ledar/chefskap. Med bland annat ökad makt över tiden och en tydlig barnvänlig profil satsar kommunen
på förebyggande hälsovård. Detta förväntas leda till väsentligt ökad frisknärvaro över några år.
Det skall vara attraktivt att som småbarnsförälder arbeta i kommunen, likvärdigt för kvinnor och
män. Personalpolitiken bör således utformas med aktivt främjande av åtgärder som underlättar
för småbarnsföräldrar att kombinera en anställning med tid för barnen.
Det är bra att en extra satsning på utsatta personalgrupper görs i majoritetens budget med 1 extra % att använda för
att förstärka lönenivåerna hos undersköterskor, lärare och socialsekreterare men det måste också bli ett slut på
överutnyttjandet av sk timmisar inom främst omsorgerna, ett förslag tillsvidareanställ personal motsvarande hälften
av ”timmistiden”.
Vi räknar med att Hälsoprojektet, Lean arbetet och vår riktade satsning på 5 mkr ger resultat 2017,
och bryter trenden med uppåtgående sjukskrivningstal, och att vi får en bättre arbetsmiljö som
bidrar till att sänka sjuktalen med 1 %, vilket innebär en ekonomisk förstärkning med 35 mkr.
BARNVÄNLIGARE ARBETSGIVARE
Södertälje kommun är en stor arbetsgivare i kommunen. Det är viktigt att personalrekryteringen
tar sikte på mångfald. En annan viktig insats för att stärka kommunens attraktionskraft är att
arbeta offensivt för att utveckla en barnvänlig arbetsgivarprofil. Det skall vara attraktivt att som
småbarnsförälder arbeta i kommunen, likvärdigt för kvinnor och män. Personalpolitiken bör
utformas med aktivt främjande av åtgärder som underlättar för småbarnsföräldrar att kombinera
en anställning med tid för barnen.
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GÖR OHÄLSAN FRISK
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Södertälje kommun är fortfarande för hög. Självklart innebär
detta, mänskligt lidande för den enskilde men också stora påfrestningar på arbetsorganisationen
samt betydande kostnader för alla parter (1 % lägre sjukskrivning innebär en hälsovinst på ca 35
mkr). En långsiktig satsning pågår nu för att komma tillrätta med ohälsan hos våra medarbetare det
är bra och små steg åt rätt håll under 2016 ger hopp. Det är lätt att missa vad procenttalen står för
men det handlar om minst 800 000 sjuktimmar, dvs över 400 årsarbeten räknat på en årsarbetstid av
1800 timmar. 100 lärare saknas varje dag är ett annat sätt att uttrycka det på.
Genom våra föreslagna satsningar på ledarskapet, delaktighet och tydliggörande av ansvar,
kompetensutveckling och insatser för att bli en barnvänlig arbetsgivare kan kommunen ta några steg
till på vägen mot bättre hälsa.
Ohälsan har genom åren ändrat karaktär, är självklart individuell men också ofta ett resultat av
många faktorer. Ett gemensamt arbete mellan kommun och andra aktörer i samhället är klart
intressant. Strategiskt arbete för minskad rökning och fetma är två viktiga områden att prioritera.
Centerpartiet har tidigare anvisat särskilda medel men sedan 2010 avvaktat de samlade åtgärderna
som pågår, där vi satt stor tillit kring arbetet med att införa Lean Production. Nu ser vi att arbetet
inte med kraft utvecklas och genomförs och sjuktalen är fortsatt höga. Därför är det extra
välkommet med den satsning som nu genomförs och vi skjuter dessutom till 5 mkr 2017.
1 % lägre sjuktal ger direkta besparingar av ca 12-15 mkr/år och med indirekta kostnader ca 35-40
mkr/år i mindre kostnader för kommunen vilket visar sig i att resultatet för 2016 förbättras. Vi
finansierar delar av våra satsningar med en fortsatt positiv effekt av pågående åtgärder.

KOMMUNENS EKONOMI
Centerpartiet i Södertälje föreslår:
Fastställa skattenivån 2017 till 20,15 kronor per skattekrona
Vid sidan av ovan föreslagan försäljningar upptas år 2016 inom övrig mark och
fastighetsexploatering ett markeringsbelopp på ytterligare 5 mkr som avser resultatförbättring.
SÄKRA SKATTENIVÅN
Det är viktigt att vi invånare gemensamt och solidariskt finansierar prioriterade nyttigheter som
omfattar alla. Höga skatter är å andra sidan ett gissel. Det finns inget klart samband mellan höga
skatter och t ex god utbildning för alla barn eller trygghet i vardagen. En noggrann avvägning
mellan skatter och avgifter är därför viktig. Likaså krävs god hushållning med skattemedlen så att
människor upplever att de inte slösas bort.
Omtanken om framtiden kräver att vi har kontroll på kommunens ekonomi. Största risken finns när
stor upplåning sker i samband med att stora investeringsprojekt genomförs och försätter
kommunen långsiktigt i avskrivnings- och räntefällan.
Centerpartiet utesluter vare sig skattehöjningar eller skattesänkningar, men ambitionen är tydlig,
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skattetrycket måste hållas tillbaka och helst minska. Avgörande är effekterna för kvaliteten i
skolan, vården, barn- och äldreomsorgen.
Centerpartiet kommer så fort ekonomin tillåter det att föreslå en skattesänkning främst för att det
gynnar de med lägre inkomster och är fördelningspolitiskt riktigt.
ÖKA SJÄLVBESTÄMMANDET PÅ BOSTADSMARKNADEN
Ser vi till Telge Bostäder AB finner vi att företaget har en mycket stark dominans på
bostadsmarknaden, vilket i realiteten minskar människors möjligheter att inom Södertälje
kommun finna alternativ. Allmännyttans roll har också förändrats, räntebidragen fasas ut och
Södertäljes bostadsmarknad behöver förnyas och öka mångfald på bostadsmarknaden. En
försäljning av delar av Telge Bostäder AB är alltjämt en av oss prioriterad åtgärd för att komma
till rätta med koncernens ekonomi, nödvändigt fastighetsunderhåll/renovering och byggande av
nya bostäder. Försäljningen bör innefatta möjligheten för hyresgästerna att själva förvärva
fastigheter och bilda bostadsrätter, även detta som en del i integrationsarbetet.
Centerpartiet förslår att en del av det vunna kapitalet används till att betala av lån, en del till
nyinvesteringar och i övrigt stärka resultatet. Telge Bostäder AB skall kvarstå som ett mindre, men
aktivt och byggande kommunägt bostadsföretag i konkurrens med övriga aktörer.
GÖR EN TOTAL GENOMLYSNING AV TELGEKONCERNEN
2004 bildades bolagskoncernen Telge. Under årens lopp har den utvecklats och vuxit. 2015 har
beslut efter den tidigare genomförda genomlysningen tagits. De besluten förändrar organisationen
och ledningsstrukturer för bolagen. Centerpartiet menar att det inte är tillräckligt och föreslår
utöver ett antal försäljningar ovan en fördjupad utredning som belyser nyttan och riskerna med de
kommunägda bolagen för invånarna, den utredningen ska sen ligga till grund för vilka hela eller
delar av våra företag som ska behållas eller säljas.
DELAR AV TELGE ENERGI - ÖKAR UTRYMMET FÖR SJÄLVSTYRE
Centerpartiet har till följd utav avregleringen av energimarknaden och Telge Energi försäljnings allt
större roll utanför kommunen sedan några år valt att ompröva ägandet av Telge Energi. Bolaget är
en välskött och strategisk aktör i förnyelsen av energimarknaden, men det är knappast idag skäl nog
för det kommunala risktagande som ändå finns. Centerpartiet har bestämt att all konkurrensutsatt
bolagsverksamhet ska prövas för försäljning. Och vi börjar med ovanstående bolag. Skälen är flera,
men viktigt för centerpartiet är riskbedömningen, konkurrenssituationen och inte minst möjligheten
för mindre företag att starta, överleva och växa.
RIMLIG AVKASTNING PÅ BOLAG VI HAR KVAR
Invånarna har rätt att kräva rimlig avkastning från de även fortsatt stora företag vi gemensamt
äger. Självklart förfogar ägaren över resultatet i bolagen. Men detta innebär vare sig att till
exempel Telge Energi eller Telge Bostäder AB ska bli vår egen “kommunakut“, i brist på
långsiktig strategi för kommunens ekonomi.
Vi räknar inte med majoritetens föreslagna reversräntor och låneramsavgifter påverkas 2017. Utöver
detta föreslår vi att borgensramarna för bolagen inte justeras upp utan kvarstår på samma nivå som
tidigare. Siktet bör vara inställt på att minska Södertäljebornas rikstagande, inte öka det.
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HEMSTÄLLAN
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
MÅL
1.

Kommungemensamma visioner fastställs enlighet med Centerpartiets Mål & Budget
2017 -2019.

1.1.

Kommunen skall arbeta för att öka människors självbestämmande, möjlighet att själva
forma sin framtid utifrån sina unika behov och möjligheter. Valfrihet, delaktighet
tillsammans med personligt ansvar blir kännetecken.

1.2.

Kommunen skall bejaka mångfald.

1.3.

Kommunen skall säkra att alla barn får en god utbildning, vilket innebär att alla lämnar
grundskolan med godkända kunskaper.

1.4.

Kommunen skall värna kvalitet och trygghet i vård och omsorg med respekt för den
enskilde och dennes anhöriga.

1.5.

Kommunen skall främja hållbar utveckling och ny miljövänlig teknik.

1.6.

Kommunen skall vara och av personalen upplevas som en arbetsgivare som stimulerar,
lyssnar samt främjar kompetensutveckling för alla.

1.7.

Kommunen skall underlätta för idéer som växer underifrån och bejaka initiativ till
förnyelse av både verksamhet och drift, genom ökad delaktighet, tydligt ansvar och gott
ledarskap. Växthuset/Lean ska fortsatt införas och utvecklas.

1.8.

Kommunen skall främja det lokala näringslivets utveckling, välkomna entreprenörer och
aktivt använda konkurrensprövning och utmaningsrätt som metoder att utveckla
verksamheten.

1.9.

Kommunen skall aktivt bidra till utvecklingen av hela Södertälje kommun.

1.10.

Kommunen skall leda en utveckling av attraktiva boendemiljöer med respekt och lyhördhet
för dem som berörs samt med omtanke om våra gröna oaser.

1.11.

Kommunen ska utifrån Barnkonventionens artiklar utveckla och redovisa barnbokslut och
barnkonsekvensbeskrivningar till kommunfullmäktige.

1.12.

Kommunen skall arbeta för att stärka Södertälje som stad i Södra Mälardalsregionen.

BUDGET
2.

Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telgekoncernen fastställs i enlighet med
Centerpartiets förslag.

3.

Resultatbudget och balansbudget för 2017-2019 godkänns enligt Centerpartiets förslag.
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4.

Finansieringsbudget och investeringsbudget för 2017-2019 godkänns enligt Centerpartiets
förslag.

5.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att på nämnderna fördela och/eller omfördela de
centralt budgeterade anslagen enligt Centerpartiets budget 2017-2019 och den
gemensamma hemställan från alliansen 2017.

TAXOR OCH ERSÄTTNINGAR
7.

Taxorna utformas enligt förslaget i alliansens gemensamma hemställan 2016.

8.

I övrigt fastställs och utreds taxor och avgifter 2017-2019 i Mål & Budget enligt
Centerpartiets förslag till budget.

9.

Habiliteringsersättningen fastställs till 6,00 kronor/timme 2016

10.

Taxan för att hyra instrument i Kulturskolans verksamhet ska justeras till 2009 års nivå

FINANSIERING
11.

Under 2017 upptas, förtidsinlöses och avvecklas lån och tillgångar säljs som förutsätts i
Centerpartiets Mål & Budget 2017-2019.

12.

kalkylräntan 2017 fastställs till 5,0 %.

BOKSLUT
13.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av över- och underskott i
bokslutet för 2016.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING
14.

Berörda nämnder får i uppdrag att utifrån Centerpartiets Mål & Budget utarbeta kortsiktiga
mål/mätetal och aktiviteter när de arbetar fram sina verksamhetsplaner.

ÖVRIGT
15.
16.

De övriga villkor och förutsättningar som anges i Centerpartiets Mål & Budget 2017 med
ekonomisk plan 2018 – 2019 godkänns.
att bifalla alliansens gemensamma hemställan för 2017 års budget.
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Finansieringsbudget Mål & Budget 2017 (mkr)
Jämförelse mellan majoritet och Centerpartiet
( c)
2017

(s) 2017
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Avskrivningar
Nettoreavinster
Upplösning statliga
infrastruktur
Förändring
kapitalbindning
Förändring
pensionsavsättningar
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

160,0 163,7
100,0 100,0
-5,0 -10,0
0,9

0,9

25,0

25,0

280,9 279,6

Investeringsverksamheten
Investeringar materiella
Investeringar
immateriella
Investeringar finansiella
Försäljning av
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-209,7 -246,9
0,0

0,0

10,0

48,5

-199,7 -198,4

Finansieringsverksamheten
Förändr långfr. Fodringar, intern
upplåning mm
Extern
upplåning
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

-78,5

-78,5

-2,7

-2,7

-81,2

-81,2

0,0

0,0

Beroende på kassaflöde vid försäljningar, se C inv budget, kan 38,5 mkr
eventuellt behöva finansieras via ökad upplåning. Koncernskulden ökar inte eftersom vi
inte bygger ny skola utan endast satsar på ny hall och Vallaskolan i Enhörna.
Den ökade amorteringen ska klaras genom försäljningar, se C inv budget.
Alliansens krav på minst 50 mkr
i amortering.
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