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För en ny politik i en ny tid 

Vår region är en av världens mest 

innovativa. Här finns en god 

tillväxtpotential och bra förutsättningar för 

att kunna leverera de innovationer som 

världen efterfrågar för att klara framtidens 

utmaningar. Vi vill skapa goda 

förutsättningar för företagare i kommunen, 

med fler företag som utvecklas och växer. 

Företag som är med i omställningen och 

anställer fler. Vi ska leda 

klimatomställningen och skapa tillväxt och 

gröna jobb i vår kommun. 

Befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt 

är avgörande för Nynäshamns kommuns 

fortsatta utveckling. En förutsättning för att möta denna utmaning är att fler 

bostäder byggs och verksamhetsmark skapas och attraktiva skolor erbjuds. En 

växande kommun med fler bostäder i alla kommundelar kräver en strategi för 

infrastruktur med vägar, gång- och cykelvägar samt samhällsbyggnader med skolor, 

förskolor och omsorgshus. Trafikfarliga vägar behöver åtgärdas.  
 

Socialdemokraterna, är den tydliga försvararen av välfärden. De brister välfärden 

tydligt uppvisat har vi en hög ambition att åtgärda. Valet 2022, var en framgång för 

Socialdemokratin i Nynäshamn och ökade sitt stöd för att försvara välfärden 

markant. Efter höstens val så står det klart att den samlade alliansen bestående av 

moderaterna, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna förlorat en stor del av 

sina väljare från 2018. Trots det så har de klamrat sig fast vid makten genom att sluta 

ett avtal med SD. Trots att både centerpartiet och liberalerna påstår att SD inte skall 

ha någon inverkan på deras politik så är de beroende av att SD röstar på Alliansens 

budget. Budgeten är det viktigaste politiska dokumentet i en kommun, där beslutas 

om hur kommunens skattemedel skall fördelas.  

 

Vi socialdemokrater har på flera sätt försökt få till en dialog med allianspartierna om 

kommunens framtida ledning, men avvisades då de ansåg att de har ett bättre 

alternativ. Vi ser nu hur det alternativet ser ut, redan på första kommunfullmäktige 
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blev toppnamnet från SD avslöjat för sina nazistiska sympatier och det gemensamma 

mål och budgetdokument som moderaterna presenterar tillsammans med SD saknar 

resurser för att bygga välfärden stark.  

 

Socialdemokraternas mål och budgetdokument för 2023 håller vad vi lovade i valet 

och prioriterar skolan, omsorgen och den generella välfärden.  

 

De finansiella förutsättningarna och den politiska inriktningen för kommunens 

ekonomi är avgörande för att vi ska kunna säkerställa att pengar finns till de 

prioriteringar vi gör för att åstadkomma:  

 
1. En jämlik och utvecklande skola  
2. En trygg äldreomsorg som ger livskvalité hela livet  
3. Ett starkt samhälle som håller ihop 
4. Samhällsbyggnad och tillväxt 

 

Socialdemokraterna presenterade som en del av sin budgetmotion “Sverige Kan 

bättre” satsningar på välfärden genom ökade statsbidrag och ett ökat 

likvärdighetsbidrag. Förslagen innebär en dubblering i tillskott till de generella 

statsbidragen och ett ökat stöd till en mer likvärdig skola. För Nynäshamn skulle det 

innebära 26 600 614 kronor i ökade statsbidrag och 2 896 991 kronor i ökat 

likvärdighets bidrag.   

 

Det här är pengar som gör skillnad på riktigt. Det skulle till exempel kunna innebära 

35 nya lärare för oss här i Nynäshamns kommun. Välfärden måste kunna behålla 

personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta att utvecklas. Det handlar också 

om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att 

utbilda våra barn, stödja kommunens äldre och vårda de sjuka. 

 

Socialdemokraterna i riksdagen vill genom i sitt budgetförslag dubblera tillskotten till 

de generella statsbidragen jämfört med regeringen. Totalt innebär budgetförslaget att 

till exempel 14 600 förskollärare, eller 16 000 undersköterskor skulle kunna anställas i 

landet.  

 

I Socialdemokraternas förslag till statsbudget för år 2023 får kommuner och regioner 

12 miljarder i generella statsbidrag. Socialdemokraterna ökar även 

likvärdighetsbidraget med en miljard för år 2023 jämfört med regeringens budget. 

Likvärdighetsbidraget är utformat för att särskilt stötta skolor med tuffa 

förutsättningar. Med andra ord gör det skillnad vilket parti som styr i Sverige, i 

regionen och i kommunen.  
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Sammanfattning 
 

Nynäshamns kommun har stora utmaningar framöver med en skola och omsorg i 

kris. Pandemin och ett svagt ledarskap med en historiskt svag minoritet med stöd av 

SD är en utmaning för Nynäshamns kommun att hantera. Minoriteten med 

moderaterna i spetsen backade kraftigt i väljarstöd under valet, vilket innebär att de 

inte har stöd i nämnder och styrelser utan att deras mål- och budgetdokument och 

deras politiska förslag är godkända av SD. De brister i välfärden som pandemin visat 

på kan repareras med en stabil och långsiktig politik, en ny politik för en ny tid men 

då krävs ett nytt styre och en ny majoritet i kommunen.  

 

Socialdemokraterna har samlat de politiska inriktningarna fram till 2030 i ett 

välfärdsprogram (Välfärd ger trygghet) samt ett samhällsbyggnadsprogram 

(Människan i centrum när hela kommunen utvecklas). De båda programmen är 

planeringsunderlag för att stärka välfärden, tillväxten och sammanhållningen i 

kommunen. Utöver dessa program har även Socialdemokraterna ett valprogram med 

välfärdsreformer för att stärka skolan med höjd skolpeng, omsorgsfull och trygg 

hemtjänst – mer tid hos de äldre och säkerställa att äldre inte varje dag ska få träffa 

ny personal. 

 

Sveriges ekonomi är stark. Under de två gångna mandatperioderna har den 

socialdemokratiska regeringen prioriterat jobben och att stärka välfärden. De senaste 

tre åren har den Socialdemokratiska regeringen stärkt den kommunala ekonomin för 

att skapa ekonomiska förutsättningar för en starkare välfärd. I Nynäshamn har tyvärr 

dessa statsbidrag använts till att bygga ut administrationen så att vi idag är en av de 

mest administrativt tyngda kommunerna i Sverige. Mål och Budget 2023, som läggs 

av Socialdemokraterna avser att förändra detta och rikta om medborgarnas 

skattepengar till välfärdens kärna.  

 

Socialdemokraternas politik syftar till att Nynäshamn och Sverige ska vara tryggt i en 

orolig tid. Vår hembygd ska återigen kunna ge välfärd med fungerande skola och 

omsorg. Revorna i välfärden ska repareras, både i kommun och region. 

 

Vi har en politik med satsningar på mer personal i välfärden, på barnfamiljer och 

pensionärer. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös men också verka 

mot brottens orsaker. Förebyggande insatser är viktiga och ska prioriteras. 

 

Vi Socialdemokrater prioriterar i Mål och Budget 2023 att sätta välfärden främst med 

genom satsningar på skola och omsorg. Vårt mål är också att pressa tillbaka 

arbetslösheten i vår kommun. Hela Sverige behöver kraftsamla mot dagens stora 

samhällsproblem och då vill vi bygga välfärd och leverera trygghet. 

 



 

6(19) 

 
 

Framtidens Nynäshamn ska byggas på långsiktiga och hållbara grunder, socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen innebär att människor, 

oavsett bakgrund, får möjlighet till utbildning, vård och omsorg efter behov. Det 

stärker också individen för framtiden. Trygghet skapar framtidstro och 

sammanhållning. 

Nynäshamns kommun har alla förutsättningar och en stor potential men vi har även 

utmaningar som måste hanteras. Medborgarna i vår kommun äger den kommunala 

organisationen och vi Socialdemokrater lägger härmed förslag om hur kommunen 

ska leda och utforma välfärden. Det ska bli möjligt att förena familjeliv och arbete 

samt värna individens frihet och oberoende. Allt hänger ihop. Välfärd ger trygghet. 

 

Socialdemokraternas mål- och budget baseras på oförändrad skatt (19,85), med en 

tydlig uppdragsbeskrivning till en kommundirektör att modernisera Nynäshamns 

kommuns förvaltningar och värna välfärden med minskad byråkrati. 

Socialdemokraterna avser att disponera delar av resultatutjämningsreserven under 

2023, för att balansera budgeten. Resultatutjämningsreserven (RUR), har byggts upp 

genom statliga bidrag från den tidigare socialdemokratiska regeringen och får 

användas vid tuffa ekonomiska tider. Under 2021 omfattar RUR, 133,9 mnkr och 

avsättning till RUR för 2022 är 83,7 mnkr. Det innebär att RUR har 217,6 mnkr som 

kan användas under åren 2023 samt 2025 för att balansera budgeten och rädda 

välfärden i vår hembygd.   

 

Den nyrekryterade kommundirektören får genom Socialdemokraternas mål- och 

budgetdokument speciellt och tidsbestämt uppdrag - det vi kallar 

#framtidsutmaning2030.  

Mer tillitsfullt ledarskap ger mer utrymme till välfärd 
 

De ekonomiska utmaningarna för Nynäshamns kommun kräver att vi politiker 

förstår innebörden av att förvalta våra gemensamma medel. Det gäller både de medel 

som går till genomförandet av välfärden och de medel som används för struktur och 

administration. En effektiv administration krävs för att hålla god ordning i ekonomin 

likväl som uppdaterad kunskap om olika avtal och lagkrav. På så sätt kommer pengar 

att omfördelas till välfärden i Socialdemokraternas Mål och Budget. Ansvariga inom 

skolan och omsorgen påtalar att den administrativa kraven har ökat. Detta sker 

samtidigt som ansvar förskjuts längre ner i organisationen. Mot denna bakgrund ser 

vi ett behov av en kursändring i Nynäshamns kommun. Det finns möjlighet för 

omfördelning från central administration till välfärdens verksamhet.  
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Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och klimatpåverkan 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Nynäshamns kommun 

ska arbeta för målen. Samhällsplaneringen i Nynäshamn ska ha fokus på hållbar 

utveckling och inriktas mot att som minst nå målet i RUFS om att vara utan 

klimatpåverkande utsläpp till 2045 och samhällsplaneringen också ha som 

mål att den byggda miljön ska klara såväl havsnivåhöjningar, perioder av torka och 

perioder med svåra stormar och 

översvämningar till följd av skyfall. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn kommer 

att verka för att målen i Nynäshamns 

kommuns hållbarhetsprogram 2023–2030 

om ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet förverkligas när kommunen 

utvecklas. Vi vill att kommunen anslår medel 

till samhällsbyggnadsförvaltningen för att 

säkerställa en genomarbetad och genomtänkt 

planering så att de idéer vi presenterat i vårt 

Samhällsbyggnadsprogram, Människan i 

centrum när hela kommunen utvecklas, ska 

kunna förverkligas. Vi vill motverka segregation och se en bebyggelse i mänsklig 

skala med hustyper som passar alla. Trädgårdsstäder skapar möjligheter att blanda 

olika hustyper och upplåtelseformer. Låga flerfamiljshus i trä är kostnadseffektiva att 

bygga och fungerar väl ihop med småhus, parhus och radhus. 

 

Det är synnerligen angeläget att kommunen förstärker arbetet med att förverkliga 

målen om god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i våra sjöar och vattendrag. 

Det måste bli ett stopp för utsläppen av gifter och tungmetaller till Östersjön från 

Nynäshamns kommun snarast. För det krävs att kommunen aktivt moderniserar och 

bygger ut dagvattensystemen. Lokalt omhändertagande av dagvatten och ett system 

med diken och dammar för att rena dagvatten krävs med skyndsamhet.  

 

Hållbarhetsprogrammets mål om blåstrukturen måste prioriteras: ”Nynäshamn är en 

skärgårdskommun där tillgången till och kvalitén på yt- och grundvatten är en av de 

viktigaste miljö- och utvecklingsfaktorerna och något som måste integreras i all 

kommunal planering. För att Nynäshamns kommuns vattenförekomster ska uppnå 

god status krävs ett strukturerat och effektivt åtgärdsarbete och en tydlig organisation 

kring frågan.” Vi vill prioritera ett aktivt uppströmsarbete för att minska utsläppen av 



 

8(19) 

 
 

miljögifter och oönskade ämnen till yt- och grundvatten. Kommunen ska även verka 

för fria vandringsvägar för fisk och andra arter i vattendragen. 

 

En jämlik och utvecklande skola  
 

Socialdemokraterna är övertygade om att alla elever kan lyckas i skolan om de bara 

får chansen att visa sin fulla potential. Skolans viktigaste uppdrag är att eleven når 

kunskapsmålen och dessutom stärks i självförtroende och framtidstro. Det är aldrig 

eleven ensam som har misslyckats om resultatet uteblir, det är skolan och i slutändan 

kommunen som inte gett eleven rätt förutsättningar att lyckas. En likvärdig skola, i 

staden likväl som på landsbygden, innebär också en jämlik och jämställd skola. Vi ser 

idag en samhällsutveckling med ett allt hårdare socialt klimat, där teknikutveckling 

och nya informationskanaler tenderar att rasera de demokratiska värderingar vårt 

samhälle är byggt på. En skola som görs tillgänglig för alla, där elever har rätt till 

samma kunskaper, skapar också förutsättningar att fostra och forma morgondagens 

samhällsbyggare.  

 

 

 

Nynäshamns kommun har i uppdrag att bevaka den stigande arbetslösheten. 

Arbetslösheten drabbar inte bara dem som nu blir eller har blivit av med jobbet – om 

arbetslösheten biter sig fast riskerar vi även finansieringen av vår välfärd med fokus 

på skola, äldreomsorg och välfärd. Vi socialdemokrater kommer därför att satsa på 

en höjd elevpeng för att ge skolan de resurser som behövs för att fler elever ska klara 

kunskapsmålen. 

En växande kommun 
 

När invånarantalet i kommunen växer samtidigt som antalet äldre ökar så måste 

kommunen prioritera välfärdsfrågor såsom förskola och skola för de yngre, och 

omsorg de äldre som byggt upp vårt samhälle. Kommunen behöver planera för fler 

invånare och säkerställa att det finns lokaler som är anpassade för dagens krav för 

såväl förskolan, grundskolan, boende för äldre som anläggningar för kultur och fritid.  
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I den presenterade Lokalförsörjningsplanen kan det noteras en politisk doktrin med 

den moderatledda nationalkonservativa samverkans egen beslutade tillväxttakt med 

1,2 procent. Det är mycket olyckligt och direkt skadligt att den politiska 

målsättningen ligger som underlag för kommunens planeringsverktyg. När 

kommunfullmäktige beslutat om detaljplan övergår planeringen och igångsättande till 

den privata aktören och kommunen har att anpassa samhällsservice och 

samhällsfastigheter till exploateringen. Det moderatledda högernationalistiska styret 

har enligt lokalförsörjningsplanen kommit fram till att invånarantalet år 2030 uppgår 

32 899 invånare. Men när vi socialdemokrater har gjort beräkningar utifrån 

kommunfullmäktiges beslutade detaljplaner samt fört en dialog med exploatörerna är 

differensen mycket påtaglig och det kan konstateras att beräkningsunderlagen för 

kommunens planering är tvivelaktiga. Det faktiska befolkningsunderlaget kommer de 

facto att uppgå till drygt 37 000 invånare år 2030 och differensen innebär därmed att 

den nuvarande kommunledningen planerar för cirka 4000 färre invånare fram till 

2030. Den nyrekryterade kommundirektören får därför ett särskilt uppdrag inom 

#framtidsutmaning2030 att reda ut differens och korrigera felaktigt 

befolkningsunderlag.  

Ett långsiktigt samhällsbygge  
I likhet med övriga delar i vår mål- och budget, går Socialdemokraternas 

prioriteringar för kommunens investeringar i linje med våra fyra fokusområden. Det 

är av stor vikt att kommunen uppgraderar sitt ansvar för den kommunala 

grundskolans utbyggnad. Hundratals elever behöver tillgång till en bra grundskola de 

närmaste åren, utöver de 

nybyggnationer som redan är 

beslutade. Skolans och förskolans 

utbyggnad är därför högst 

prioriterade. Investeringar är 

nödvändiga eftersom 

Nynäshamns kommuns 

befolkning fortsätter att växa i 

snabb takt. Finansieringen av 

kommunens investeringar de 

närmaste åren behöver därför 

hanteras mer strategiskt och långsiktigt än de görs i dagsläget. Det höga trycket på 

investeringar leder till högre hyres- och driftskostnader - kostnader som 

ofrånkomligen kommer att påverka de tillgängliga resurserna för verksamheten inom 

utbildning, omsorg och insatser för äldre. Våra gemensamma resurser behöver därför 

hanteras mer omsorgsfullt för att bibehålla kvaliteten i de kommunala 

verksamheterna. Därför ska inte kommunen experimentera med hyreslösningar av 

viktiga samhällsfastigheter. Det tar bort rådigheten ifrån medborgarna och är 
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ekonomiskt skadligt på sikt. För att säkra en hållbar investeringstakt är ett tydligt 

politiskt ledarskap som ger tilltro till nämndernas förmåga avgörande.  

Välfärd ger trygghet 
 

Vi sätter barn, unga och äldre före skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. 

Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas samt nya äldreboende planeras.  

Mer kunskap med mindre klasser. Vi kommer öka resurserna i grundskolan så att 

man kan anställa fler lärare. Omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för 

omvårdnad i hemtjänsten. Vi säger som det är och gör det som krävs! 

 

Socialdemokraternas budget sätter 

välfärden främst med skola och 

omsorg. Välfärdssystemet skall 

utformas så att det blir möjligt att 

förena familjeliv och arbete 

samtidigt som den värnar individens 

frihet och oberoende. Vår hembygd 

ska återigen kunna ge välfärd med 

fungerande skola och omsorg. 

 

Socialdemokrati innebär satsningar på barnfamiljer och pensionärer. Det betyder att 

vi prioriterar fler medarbetare som arbetar ute i verksamheterna för att leverera en 

starkare välfärd. 

 

Svensk ekonomi är stark, den tidigare socialdemokratiska regeringen har prioriterat 

jobben och att stärka välfärden. Nynäshamns kommun har, genom statsbidrag under 

pandemiåren, fått en stark hjälp för att undvika nya revor i välfärden. Tyvärr har 

pengarna inte alltid använts som det var avsett! Den nya högernationalistiska 

regeringen prioriterar inte välfärden och kommunerna utan prioriterar sänkt skatt för 

höginkomsttagare. Detta kommer få konsekvenser för den kommunala ekonomin 

som blir mer ansträngd.  

 

Grunden för välfärden är att alla, utifrån de egna förutsättningarna, har ett arbete att 

gå till. Vårt mål är att pressa tillbaka arbetslösheten i hela kommunen. Oavsett 

bakgrund och bakomliggande kunskaper är det genom arbete som vi bygger 

välfärden stark igen. Vårt mål är att alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är, och 

att alla ska kunna leva på sin lön. 
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(Arbetslöshet i Nynäshamns kommun, oktober 2022) 

 

Hela Sverige behöver kraftsamla mot dagens stora samhällsproblem och då vill vi 

bygga en stark välfärd och leverera trygghet! 

 

Framtidens Nynäshamn ska byggas på långsiktiga och hållbara grunder, socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen innebär att människor, 

oavsett bakgrund, får möjlighet till utbildning, vård och omsorg efter behov. Det 

stärker också individen för framtiden. Trygghet skapar framtidstro och 

sammanhållning. 

 

Vi sätter barn, unga och äldre före skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. 

Fler förskolor och lågstadieskolor ska öppnas samt nya äldreboenden planeras. 

Resurserna till skolan ska öka och omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för 

omvårdnad i hemtjänsten. 

 

För att möta de utmaningar vi står inför i kommunen så ser vi fyra stora 

reformförslag. 

 
1. 20 miljoner kronor om året ytterligare omfördelas till skolan. Fler lärare, fler 

speciallärare och höjd skolpeng för att möta det resursbehov som skolan står 
inför. 

2. 12 miljoner kronor ytterligare i stärkt äldreomsorg med välutbildad personal 
som har goda arbetsvillkor och som behärskar det svenska språket. 

3. 7 miljoner kronor ytterligare till att stärka föreningsverksamheten och till att 
säkerställa fritidsgårdar i varje kommundel.  
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4. 5 miljoner kronor ytterligare för samhällsbyggnad och tillväxt. Detta för att 
kunna kapitalisera delar av kommunens stora marktillgångar. Vi sätter 
människan i centrum när hela kommunen utvecklas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nynäshamns kommun har alla förutsättningar med en stor potential men även med 

utmaningar som måste hanteras. Medborgarna i vår kommun äger den kommunala 

organisationen. 

 

Grundläggande krav är att utbildningen finns för det livslånga lärandet men också ett 

levande näringsliv. En växande kommun, med fler bostäder i alla kommundelar, 

kräver en strategi för infrastruktur med vägar, gång och cykelvägar. Men också 

samhällsbyggnader med skolor, förskolor och omsorgshus. 

 

Den kommunala organisationen ska lägga mindre kraft på att bygga ut 

administrationen och lägga mer kraft på att kommunens medborgare och 

medarbetare får det bättre. Arbetsmiljön ska stärkas så att välfärdens arbetare orkar 
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gör sitt jobb. Socialdemokraterna föreslår att kommundirektören får i uppdraget att 

effektivisera administrationen och avsluta dyra bemanningslösningar för att kunna 

frigöra resurser till skolan och omsorgen.  

 

Välfärdsreformerna på skolan, omsorgen, föreningslivet och 

samhällsbyggnadsprocessen (människan i centrum när hela kommunen utvecklas) 

finansieras genom modernisering av den kommunala organisationen. 

 

Socialdemokraternas Mål och Budget 2023 utgår från Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) prognos att Nynäshamns kommuns skatter och generella statsbidrag 

sammanvägt med riksprognosen för befolkningsutveckling kommer att uppgå till 1 

847,1 miljoner kronor. Bedömningen görs utifrån SKR:s samt 

kommunstyrelseförvaltningens prognos den 20 oktober och kommunens prognos 

för befolkningsutveckling.  

 

 

 

 

Skatteprognosen baseras på en oförändrad skattesats på 19,85 och att befolkningen 

uppgår till 29 839 första november 2022. Vid 2021 års utgång uppgick befolkningen 

till 29 495, och hade då under året (2021) ökat med 2,3 procent. Kommunens egna 

befolkningsprognos är underlag till skatteprognosen. Vi avser att påbörja en 

revidering och uppdatering av befolkningsprognosen. Vit avser också att använda 

resultatutjämningsreserven (RUR) för att utjämna intäkter i en konjunkturcykel med 

52,9 mnkr.   

 

De kommande åren bedöms kommunen inte kunna uppnå den högre 

investeringsnivån då vi på grund av bristande planering inte har färdiga 

investeringsprojekt för skola och omsorg.   
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Budgetsummering med utgiftsposter. 

 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsfördelning 2023 Moderaterna Socialdemokraterna

Välfärd ger 

trygghet 

(förstärkning)

Kommunstyrelsen(not 1, 2) 222,6 222,6

Barn- och utbildningsnämnden(not 1, 2) 627,6 647,6 20

Kultur- och fritidsnämnden(not 1, 2) 57,3 64,3 7

Socialnämnden(not 1, 2) 632 644 12

Samhällsbyggnadsnämnden(not 1, 2) 69,5 74,5 5

Näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden(not 1, 2, 3) 193,7 193,7 44

Summa nämnder 1802,7 1846,7

Finansförvaltning 74,3 74,3

Budgeterat resultat(not 4, 5) -29,9 -52,9

#Framtidsutmaning 2030 -21

Ofördelat medel

Summa kommun 1847,1 1847,1

Ram Skatteprognos 1847,1 1847,1

Not 1. Kompetensation pris,lön och drift.

Not 2. #2030 Framtidsutmaning, uppdrag 

till kommundirektör att modernisera samt 

anpassa administration utifrån välfärdens 

behov. 

Not 3. 3 miljoner kronor för att stärka 

kommunens arbetsmarknadsinsatser 

som riktar sig till dem som står längst från 

arbetsmarknaden

Not 4. Försäljning av AUAB, 147 mnkr i 

försäljningsintäkt. 

Not 5. Resultatutjämningsreserv 
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Reformer och uppdrag 

En samlad skoldag - det livslånga lärandet 
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

20 miljoner kronor i ökade resurser till skolan 

möjliggör anställning av fler lärare och andra 

yrkeskategorier. Vi vet att en ökad personaltäthet ger 

trygghet och studiero, och att kunskapsinhämtning 

gynnas av mindre grupper.  

 

Med en utvecklad verksamhet runt skoldagen kan 

elever och föräldrar få en bättre och tryggare vardag. 

Verksamheten utvecklas med frukost, mellanmål, läxstöd och fler fritidsaktiviteter. 

 

Ungfritid och utvecklat föreningsliv 

 (Kultur- och fritidsnämnden) 

7 miljoner kronor i ökade resurser för ett välutvecklat föreningsliv och öppna 

möteslokaler kvällstid för ungdomar. Stödet till föreningslivet ökas för att göra 

fritidsaktivitet för fler unga. Barn- och ungdomar som har fritidsaktivitet klarar 

skolan bättre samt risker inte i samma utsträckning hamna i kriminalitet. Trygga barn 

är en viktig investering. En öppen träffpunkt för motorintresserade ungdomar avses 

att uppföras som ett led i att försöka möta äldre ungdomars behov av en gemensam 

mötesplats. 

 

Alla ska ha rätt till ett hälsosamt åldrande 

(Socialnämnden) 

12 miljoner kronor i ökade resurser för ett hälsosamt åldrande.  Mycket av det vi 

idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli till åren. De har gett 

av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga vårt samhälle och de ska 

kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka. När orken tryter och svårigheter 

med vardagen blir stor är hemtjänsten en rättighet. Hemtjänsten behöver utvecklas 

med fler undersköterskor och sjuksköterskor. Omsorgen av äldre ska säkerställas 

med mer tid för omvårdnad i hemtjänsten, ett särskilt utredningsuppdrag ges.  

 

Rätt kompetens och språkkunskaper är avgörande för personliga tjänster och 

Äldreomsorgslyftet ska därför förlängas. Särskild satsning med stöd till 

pensionärsorganisationer som gör många aktiviteter för äldre vilket skapar ett friskare 

liv på ålderns höst. Balder utvecklas till ett modernt seniorcentrum i centralt läge med 
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matservering. Hela kommunen måste utvecklas för de äldre. I dag har vi över 1600 

äldre över 80 år. Därför satsar vi på träffpunkter för de äldre på lämpliga platser där 

det saknas idag, som Ösmo, Sorunda, Torö och Stora Vika. Verksamheten måste få 

växa med de anställda som i samarbete med volontärer hjälper till att driva 

verksamheten. Framgångsfaktorn kan vi se på Balders verksamhet. 

 

Socialnämnden kompenseras med 4 miljoner för införandet av trygghetsvärdar enligt 

socialdemokraternas motion kommunfullmäktige beslutat i enlighet med.  

Det livslånga lärandet och ett utvecklande näringsliv 

(Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden) 

För att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet 

ökas, lovskola införas, kvällsundervisning erbjudas och fler lärare anställas. Särskilt 

uppdrag ges till förvaltningen att utreda hur det specialpedagogiska stödet ska öka. 

Nynäshamns gymnasium ska tilltala alla ungdomar med både praktiska och teoretiska 

program som leder till arbete eller högre studier. 

 

Yrkescollege (den gamla yrkesskolan) ska finnas i samarbetet med näringslivet och 

som kan attrahera även elever utanför kommungränsen. Genom vuxenutbildning och 

högskolestudier ska man vara välkommen att komplettera sin utbildning genom att 

läsa enstaka ämnen, få gymnasiebehörighet, yrkeskunskap eller en helt ny väg in i 

arbetslivet. Utredningsuppdrag ges för att starta Yrkescollege i samarbete med 

näringslivet.  

 

Ett livskraftigt samhälle behöver också ett blomstrande näringsliv. Efterfrågan på 

verksamhetsmark i kommunen har under de senaste åren varit stor. Tillgången på 

planlagd mark har däremot släpat efter och de senaste fyra åren har inte en enda 

kvadratmeter verksamhetsmark levererats. Näringslivsfrågorna måste ges högre 

prioritet och en utredning startas för att flytta näringslivsfrågor till kommunstyrelsen. 

Vi vill också säkerställa att en näringslivschef tillsätts med ett tydligt uppdrag att 

hjälpa nya företag att etablera sig samt att prioritera framtagandet av nya 

verksamhetsområden. 

 

Gymnasieskolan samt vuxenutbildningen utreds för att kunna föras över till till Barn- 

och utbildningsnämnden. Det livslånga lärandet gynnas av att en myndighet hanterar 

frågorna.  

 

Med 3 miljoner kronor utökas budget för Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 

för att stärka kommunens arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till dem som står 

längst från arbetsmarknaden.  



 

17(19) 

 
 

Vi bygger samhällen 

(Samhällsbyggnadsnämnden) 

5 miljoner kronor i ökade resurser för att kommunens planering och markstrategi 

skall bidra till att Nynäshamns kommun kan erbjuda attraktiva bostäder anpassade 

för livets alla skeenden. Arbetet med fysisk planering kräver erfarna och kompetenta 

arkitekter och samhällsplanerare.  

 

Utveckling och investering i mark ger avkastning och tillväxt. En särskild utredning 

tillsätts därför för att ta fram en markutvecklingsstrategi. 

 

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan. Därför måste vi 

införa ett minimikrav om att kommunens klimat- och miljömål ska uppfyllas i alla 

nybyggen som görs. Vi vill se en ren och ljus kommun. Personalstyrkan som sköter 

parker, allmänna ytor och vägar behöver fler händer. Gatubelysningen i hela vår 

kommun ska byggas ut och bli såväl modern som energisnål. 

 

 

Starta detaljplaner för nya bostäder och förskolor, skolor och äldreomsorgsboenden. 

De senaste fyra åren har inga nya detaljplaner tagits fram.  

 

Särskilt uppdrag ges att projektera gång- och cykelväg mellan Ösmo och Porthus.  

 

#Framtidsutmaning 2030 

(Kommunstyrelsen) 

Uppdrag ges till kommundirektör att tillsammans med förvaltningscheferna på ett 

strukturerat sätt effektivisera byråkrati och administration inom respektive 

verksamhetsområde för att kunna rikta resurserna att hantera välfärdens utmaningar. 

Framtidens Nynäshamn ska bygga på långsiktiga och hållbara grunder, socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen är att människor, oavsett 

bakgrund, får möjlighet till utbildning och omsorg efter behov. Varje skattekrona 

skall hanteras varsamt och riktas till välfärdens kärna och skolan är vår viktigaste 

prioritering.  
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Under 2023 behöver det flyttas medel till välfärden såsom skola och omsorg. 

Satsningar på välfärden möjliggörs genom riktade besparingar på byråkratiska 

överbyggnader, administrativt arbete, interna processer, konsulter och interna 

projekt. Nynäshamns kommun har en växande administration och samtidigt stora 

akuta välfärdsbehov. Byråkratin ska minska med 21 miljoner kronor under 2023. 

Vision 2040 och mål.  

Visionen ger en beskrivande målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas 

på lång sikt och syftar till att ge övergripande vägledning för nämndernas styrning. 

Kommunens fastställda vision som tar sikte på ett framtida Nynäshamn år 2040 är: 

Nynäshamns kommun - Här får hela livet plats. 

 

Övergripande mål. 

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet. 

2.  Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 

individ. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och med goda  

förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. 
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Socialdemokratiska yrkanden:  

 

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent. 

2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning 

fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på -52,9 mnkr. Underskottet som 

budgeteras för 2023 kommer att balanseras mot resultatutjämningsreserven i 2023 års 

bokslut. Balanseringen kan bara göras till ett balanskravsresultat som är noll. Ramar 

för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 1846,7 mnkr 2023 

som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

3. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 

enligt bilaga. Taxan börjar gälla 1 januari 2023. 

4. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt 

underlag för mål och budget.  

5. Fördela uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden, barn och  

utbildningsnämnden samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med 

mål och budgetdokumentet.  

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera 

befintliga lån inom en total ram för långfristiga lån på 1 650 mnkr, varav högst 150 

mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

7. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

8. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som 

aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i 

vilka kommunen är medlen samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och 

kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller 

såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

9. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 2,0 mnkr av kommunens eget 

kapital för oförutsedda händelser. 

10. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 till 

1,25 %. 

11. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums 

förslag till 1,5 mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  

12. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå 

med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i 

kommunfullmäktige. Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 

25:e dagen i januari månad, om det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

13. Fastställa Mål och budget för år 2023–2026 för Nynäshamns kommun i enlighet 

med budgetförslag från Socialdemokraterna.  


