1. 10 000 nya invånare de närmaste 10 åren och 2. 1 500 nya arbetstillfällen de

Socialdemokraterna och Folkpartiet i Nynäshamn, 2011-2014

närmaste fem åren. En marknadsföringssatsning genomförs med det lokala näringslivet.

3. Nynäshamns kommun placeras på någon av de översta 50 platserna,
i Svenskt näringslivs Företagsranking, vad gäller kommunens service till företagen.

4. Sju nya bostadsområden är klara år 2013.
5. Ösmo centrum och Spångbro utvecklas till lokala centrum med service och handel.
6. Stora Vika utvecklas genom hamnverksamhet och nya bostäder.
7. Stockholm - Nynäshamns hamn börjar byggas i Norvik.
8. Vi ställer krav på Trafikverket att höja trafiksäkerheten på utsatta vägar,
exempelvis väg 225 och Segersängsvägen.

9. Investeringar i gång- och cykelvägar ska fortsätta i alla kommundelar.
10. Vi ställer krav på förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen.
11. Ett stadslyft genomförs för att öka stadens attraktivitet och uteliv.
12. Gästhamnsområdet utvecklas till en levande och attraktiv plats året runt.
13. Sommarjobbsgarantin byggs ut med ett entreprenörsprogram.
14. En bostadsgaranti för kommunens ungdomar införs.
15. Offentliga miljöer ska göras tillgängliga och trygga.
16. Kommunen är en aktiv part i det brottsförebyggande arbetet.
17. Våra särskilda kvalitetssatsningar fortsätter för att fler elever ska nå kunskapsmålen,
år 2014 ska minst 85% av Nynäshamns 9:or ha nått målen i alla ämnen.

18. Särskilda kompetensutvecklingsmedel avsätts för att höja kompetensen inom specialpedagogik.
19. Förskolan och skolan tar tillvara den nya teknikens möjligheter. Alla lärare ska ha en egen dator.
20. Personaltätheten i barnomsorgen ska öka (jmf 2009).
21. Vi inför en ”parbogaranti”.
22. Vi inför ett särskilt demensteam inom hemtjänsten.
23. Individens inflytande i äldreomsorgen förbättras.
24. Folkhälsosatsningen fortsätter med särskilt fokus på barn och ungdomar.
25. Det lokala kultur- och nöjeslivet utvecklas genom evenemang, film, teater och konstrundor.
26. Kommuninvånarnas intressen och behov av rekreation och god miljö tillvaratas
bl.a. genom köp av mark.

27. Attraktiva utemiljöer för barn och unga skapas t.ex. genom några stora lekparker och en skatepark.
28. Kvarnängen utvecklas till ett idrotts- och aktivitetscentrum med en modern energiförsörjning.
29. En badanläggning skapas i centrala Nynäshamn tillsammans med näringslivet.
30. Kommunen är en aktiv part för att utveckla förnyelsebara energikällor.

