HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN NYNÄSHAMNS KOMMUN

VUXENUTBILDNING 1 KRONA
FOLKHÄLSOMEDEL 1 KRONA
POLITISK VERKSAMHET 2 KRONOR
RÄDDNINGSTJÄNST 2 KRONOR
KULTUR OCH FRITID 4 KRONOR
TEKNISK VERKSAMHET 4 KRONOR
INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG 8 KRONOR
ADMINISTRATION 9 KRONOR
GYMNASIESKOLA 11 KRONOR
FÖRSKOLA 11 KRONOR
GRUNDSKOLA 21 KRONOR
ÄLDREOMSORG OCH
FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 26 KRONOR
Siffrorna anger hur 100 kronor
av skatteintäkten fördelas.

Så används dina skattepengar 2014
Högre lärarlöner, bättre kvalitet i förskolan, individuell bedömning inom äldreomsorgen och upprustade
fastigheter – det är några av satsningarna som Nynäshamns kommun prioriterar i årets budget.
Skolan och lärarna är en fortsatt viktig
prioritering
Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande,
lyfter fram flera områden i årets budget – lönesatsning
på lärare, högre kvalitet i förskolan, en ny boendeform
inom äldreomsorgen samt ökad attraktivitet i det
offentliga rummet.
– Vi prioriterar skolan
och gör en lönesatsning
på lärarna på alla nivåer.
I Nynäshamn har vi effektiva skolor tack vare
våra duktiga lärare. Det
ska synas i lönekuvertet,
säger Anna Ljungdell.
Förskolan får två miljoner kronor för att höja kvaliteten på verksamheten ytterligare – exakt hur pengarna
används bestämmer verksamheterna själva. Inom
äldreomsorgen utvecklas en boendeform som ligger
mellan det egna hemmet och det särskilda boendet.
Kommunen satsar även på attraktiva gator och parker.
I ett längre perspektiv ser Anna Ljungdell framför
sig en kommun som växer – både befolkningsmässigt
och med en bred flora av företag och andra aktiviteter.
– Nynäshamn ska vara en öppen och demokratisk
plats där var och en känner frihet att utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar. Fler ska
delta i samhällsutvecklingen
och känna sig hemma i vår
kommun, säger Anna
Ljungdell.

Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
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Budget och intäkter – 1,5 miljarder kronor

Ökad valfrihet inom social omsorg

Årets budget är drygt 1,5 miljarder kronor och då
räknar kommunledningen med ett överskott på
20 miljoner kronor vid årets slut.
De största intäkterna är kommunalskatten på cirka
1 032 miljoner kronor och det generella statsbidraget
på cirka 200 miljoner kronor. Kommunen får även in
drygt 300 miljoner kronor i taxor, avgifter och övriga
driftintäkter. Det innebär intäkter på totalt cirka 1,5
miljarder kronor. Kommunalskatten på 19,83 kronor
ligger fast även 2014.
Antalet invånare var vid årsskiftet 26 796 – det är
224 fler än året innan.

För äldre som kan bo kvar i lägenhetsmiljö med utökad
service, och som inte behöver vård- och omsorgs
boende, införs konceptet ”Trygga boenden”. Det kan
innebära tillgängliga lägenheter,
närhet till sociala mötesplatser och lättillgänglig
service.
Inom äldreomsorgen
– och för de som bor på
ett vårdboende – skapas
mer individanpassade
insatser för en bättre
livskvalitet.
Funktionshindrade personer
får fler varierade möjligheter till daglig verksamhet
och sysselsättning. Alla ska kunna påverka sitt eget liv
utifrån individuella förutsättningar och verksamheterna
blir därmed mer individanpassade.
Satsningen ”Alla i arbete”, ett samarbete med
Arbetsförmedlingen, fortsätter inom individ- och
familjeomsorgen. Syftet är att lättare kunna komma
tillbaka till arbetsmarknaden.
En annan stor satsning är ”En andra chans”, där
socialförvaltningen tar ett övergripande ansvar och
samordnar interna och externa resurser så att alla
jobbar mot ett enda mål: att människor ska få rätt
till ett självständigt liv.

Upprustade fastigheter och centrumlyft
Under 2014 satsas kraft och pengar på upprustning
av kommunens fastigheter, framför allt förskolor och
skolor. På Estö byggs en ny gång- och cykelväg samt
en skateboardpark.
När det gäller det offentliga rummet har ”Centrumlyftet” inletts – ett samarbete med fastighetsägare
och företagare som syftar till att fräscha upp tätorten
Nynäshamn.
Inom ramen för den tekniska verksamheten pågår
anslutning av 2 700 enskilda avlopp, tillgänglighetsanpassning av gator, gång- och cykelvägar samt
upprustning av körytan.

Fokus på kunskap och hälsa i skolan
Inom skolan pågår insatser för att stärka elevernas
språkutveckling och förbättra matematikkunskaperna.
Den digitala utvecklingen fortsätter – utbildning av
pedagogerna går hand i hand med ökad tillgång till
tekniska verktyg för eleverna.
Under 2014 inleds ett samarbete med det lokala
näringslivet för att utveckla arbetsmarknadskunskapen
i skolan – en förutsättning för att eleverna ska välja
rätt gymnasieutbildning och finna vägar till drömjobbet. 
Elevhälsoarbetet stärks och det hälsofrämjande
skolutvecklingsprojektet i Sorunda fortsätter.

Brett samarbete för meningsfull fritid
Kommunen satsar på att inventera och rusta upp
platser där människor träffas utanför bostaden. Bland
annat ska badplatser göras tillgängliga och biblioteken
utvecklas vidare.
Kommunen strävar efter att skapa en meningsfull fritid för alla barn i brett samarbete med skola,
kulturskola, föreningsliv och
fritidsgårdsverksamhet
– bland annat genom
ökad individanpassning i
skolbarnomsorgen.
En aktuell satsning är att
införa så kallade campus,
där barnen ska kunna
utöva fritidsintressen, läsa
läxor med mera.

