HELA NYNÄSHAMN
PLATTFORM FÖR SAMARBETE MELLAN
SOCIALDEMOKRATERNA, FOLKPARTIET OCH
MILJÖPARTIET MANDATPERIODEN 2015-2018
Vi tre partier representerar ideologier som tror på människans inneboende kraft
och förmåga, och att vi också behöver andra för att växa som människor och för
att lösa utmaningar vi inte kan lösa på egen hand. Vårt samarbete har kommit till
genom att vi har valt att fokusera på det som förenar oss, snarare än på det som
skiljer oss åt och vi vill låta detta också prägla utvecklingen i kommunen de
kommande fyra åren. Följande 35 punkter är konkreta förslag som våra partier är
överens om att prioritera under kommande mandatperiod och som vi gemensamt
kommer att arbeta för.

Näringsliv och företagande
 Kommunen ska inrätta ett kontaktcenter för att utveckla servicen till kommunens
invånare och företag
 Kommunen ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga besöksnäringsstrategin,
bland annat genom att utveckla hamnområdet och ta sitt ansvar för att kommunen ska
uppfattas som en välkomnande destination
 90 procent av hushållen/verksamheter ska vara anslutna till 1gigabits per sekunds
fibernät till år 2020
 Nynäshamns kommun placeras på topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking, vad gäller
kommunens service och bemötande till företagande

Infrastruktur och samhällsbyggnad
 Landsbygdsutskott inrättas för att ta fram en sammanhållen och övergripande
kommunal strategi för landsbygdens utveckling (gällande näringsliv, samhällsservice,
miljö, naturvård, hållbar utveckling samt matfrågor med mera)
 Nynäshamnsbostäder ska bygga minst 200 hyresbostäder i olika delar av kommunen
 Minst 400 bostäder skapas av privata byggbolag i hela kommunen
 Centrumlyft genomförs i Ösmo och Spångbro
 Kommunen ska höja standarden på kommunens bil-, gång- och cykelvägar
 Kommunen ska vara en aktiv kravställare på Stockholms lokaltrafik och staten för
förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur i hela kommunen
 Fler och större infartsparkeringar för cyklar och bilar skapas i kollektivtrafiknära lägen
 Främja och höja trafiksäkerheten längs väg 225 och Segersängsvägen i samarbete med
Trafikverket. Planering för en gång och cykelväg mellan Ösmo och Sorunda påbörjas i
samarbete med Trafikverket.
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Unga och utbildning
 Fortsätt förbättra skolresultaten – Andelen elever som når målen i alla ämnen ska vara
en av de tio bästa i länet
 Maten som serveras skall vara närproducerad, minst 25 procent av livsmedlen skall
vara ekologiska. Fler tillagningskök byggs vid renovering eller nybyggnation.
 Aktivt arbete med Operation Giftfri förskola med målsättningen att förskolorna skall
vara fria från giftiga material. I ett första steg fokuserar vi på leksaker och den inre
miljön.
 Utveckla konceptet lovskola för att höja studieresultaten i grundskolan
 Fullfölja arbetet med IT-utvecklingsplanen
 Ta fram en kvalitetsutvecklingsplan för kommunens förskolor
 Utveckla stöd till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 Kommunen arbetar aktivt för att det startas fler YH-utbildningar, samt att det erbjuds
fler högskolekurser på distans
 Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv

Äldreomsorg och social service
 Trygghetsboende som idag håller på att utvecklas i Nynäshamn ska också etableras i
Ösmo och Sorunda i samarbete med något bostadsföretag
 Mötesplatser för + 65 ska utvecklas i Sorunda och Ösmo
 Kommunen ska tillsammans med frivilligorganisationer och nära anhöriga arbeta för
att alla invånare ska kunna leva ett värdigt och gott liv
 Öka tillgängligheten i samhället, både fysiskt, psykiskt och socialt
 Utveckla samarbetet mellan kommunen och landstinget för en bättre vård och omsorg.

Natur och miljö
 Minska fossilbränsleanvändningen och medverka till ökad produktion av förnyelsebar
energi i kommunen
 Utveckla Stora Vika kalkbrott som natur- och rekreationsområde
 Minska enskilda avlopps negativa påverkan på miljön
 Bevara kommunens värdefulla odlings- och skogsmark

Kultur- och fritid
 Utveckla samverkan mellan föreningslivet och Nynäshamns kommun
 Rusta upp och utveckla anläggningar för idrott och rekreation. Även naturleder,
motionsspår och friluftsbad skall vara lättillgängliga och ha tydlig skyltning
 Utveckla och öka tillgången till Nynäshamns kulturliv exempelvis med fler mobila
lösningar
 En Kulturplan arbetas fram
 Konceptet Rik Fritid utvecklas

