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Så används dina skattepengar
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Fortsatta satsningar på kvalitet i verksamheterna – inte minst i skolan – präglar
Nynäshamns budget för 2011. Budgeten,
som omfattar närmare 1,2 miljarder kronor, växer med nära 60 miljoner jämfört
med 2010. Kommunalskatten på 19,83
kronor är oförändrad.

Mångmiljonsatsningar på skolan
Det blir fortsatta satsningar på matematik
och svenska i lågstadiet för att höja kunskapsnivån. Det blir även extra undervisning i årskurs 9 samt sommarskola för
elever i årskurs 8 och 9 som inte nått
målen. Den breda språksatsningen från
förskolan till årskurs 9 – både i svenska och
främmande språk – fortsätter. På den lägger
kommunen 3,5 miljoner kronor även i år.
Kommunen var först i landet med att
erbjuda sommarjobb till alla i årskurs nio
till och med gymnasiet, ytterligare 1,7
miljoner kronor läggs på det i år.
– Det blir dessutom mer pengar till
alla skolor då pengarna till verksamheterna räknas upp med 1,7 procent vilket
för skolorna innebär att ersättningen för
varje elev också ökar, berättar Liselott
Vahermägi (S), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.
Hon lyfter fram den extra satsning som
kommunen gör på att främja elevhälsan

Så fördelas pengarna
Vuxenutbildning 14

Politisk verksamhet 19
Särskolan 25

Skol- och förskolemåltider 29
Kultur och
fritid 41
Teknisk
verksamhet 46

Handikappomsorg
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Förskola
127

Individ- och
familjeomsorg
116

Större valfrihet inom flera
områden

Gymnasieskola
111

– Vi inrättar brukarråd för att göra det
enklare för alla som tar del av vår service att
berätta hur verksamheterna fungerar och
vilka krav de har. Ett led i det är att också
bygga ut valfriheten, berättar Ola Hägg.
I dag finns det valfrihet för dem som är
65+ och har hemtjänst, nu vill kommunen pröva det även för dem som är under
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Folkhälsosatsning 8

Räddningstjänst 20

Äldreomsorg
181
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Nynäshamns kommun kan se tillbaka på
ett bra 2010. Fler arbetar vilket gav mer
skatteintäkter och bidrog till att kommunen visade ett plus på 40 miljoner. Bakom
det positiva resultatet ligger även realisationsvinster, i första hand efter försäljningen av Nynäshamns Exploatering AB. Även
2011 visar budgeten ett positivt resultat.
– Vi räknar med en befolkningsökning
på runt 500 invånare under året, säger
kommunstyrelsens ordförande Anna
Ljungdell (S).
– Lågkonjunkturen blev inte så djup
som befarat, och det är mycket som talar
till vår fördel nu. Med motorvägen på
plats blir vi en integrerad del av Stockholmsregionen, och redan 2012 ska
utbyggnaden av järnvägen vara klar. Det
innebär fler sträckor med dubbelspår.
Anna Ljungdell har noterat allt fler
sökande från andra delar av länet till de
jobb som kommunen annonserar ut. De
kortare restiderna spelar även här en roll.
För att locka fler att bosätta sig i kommunen krävs en bra skola och äldreomsorg och hög kvalitet på den kommunala
servicen i övrigt
– Vi ska bli en av landets bästa skolkommuner, framhåller Anna Ljungdell.

och för att hjälpa elever med särskilda
behov. Här tillförs ytterligare 1,5 miljoner
kronor.
– Vi inför också ett nytt sätt att följa
800 upp
elevernas resultat. Det innebär en fördjupad analys på varje skola.
Kommunen fortsätter att utveckla gymnasiet inför den nya gymnasiereformen
som träder i kraft i höst. 2010 invigdes
den nya sporthallen i gymnasiet och i år
600
tas den nya aulan i bruk.
Det blir sannolikt en ökad tillströmning
av elever till grundskolan som en följd av
inflyttningen till kommunen.
– Det finns beredskap för det och vi
planerar för att möta befolkningsökningen
i de områden där det blir aktuellt. Vi tittar bland annat på förutsättningarna400för
att starta en skola för de lägre klasserna i
Segersäng, säger Liselott Vahermägi.

Nynäshamn ligger sent i konjunkturuppgången och har lägre utbildningsnivå i
befolkningen jämfört med genomsnittskommunen. Det innebär att det dröjer lite
längre innan antalet sysselsatta ökar vid
en konjunkturuppgång, enligt Ola Hägg.
Kommunen genomför en mängd insatser för att få fler i jobb. ”Ung i Nynäs”
är ett särskilt program för arbetslösa ungdomar som startar 2011. Sedan tidigare är
Nynäshamn med i det så kallade KNUTprojektet, där flera kommuner samverkar med berörda myndigheter, för att
stötta dem som är på väg att slås ut från
arbetsmarknaden. Kommunen medverkar
också i KomAn-projektet där personer
med funktionsnedsättning får stöd till ett
meningsfullt arbete.
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Fortsatt stora investeringar
Nynäshamn ska bli en av landets bästa skolkommuner. Det är målsättningen för politikerna som styr i Nynäshamns kommun. I årets budget läggs fortsatt mycket pengar på
skolorna för att förbättra kvaliteten i utbildningen.

Högre kvalitet i äldreomsorgen
Det är inte bara de yngre åldersgrupperna i
kommunen som växer. Det sker även en befolkningstillväxt i åldersgruppen 55–69 år.
– Vi vet sedan tidigare att Nynäshamn
är attraktivt för pensionärer, säger Ola
Hägg (S), ordförande i socialnämnden
som kan utlova en extra satsning på
äldreomsorgen.
– Inom äldreomsorgen arbetar vi med
en beställar- och utförarorganisation och vi
förbättra nu kvaliteten genom att verksamheterna inom äldreomsorgen får mer
pengar att röra sig med. Dessutom bygger
vi ut hemtjänsten för att fler ska kunna bo
kvar hemma.

Fler i jobb genom samverkan
Kommunens utgifter för försörjningsstöd
var 2010 cirka 10 miljoner kronor högre
än ett normalår, och även under 2011
kommer försörjningsstödet att ligga högt.
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65 år. Målet är även att personer med
funktionsnedsättningar ska kunna välja
utförare av tjänster.
– Ytterligare en viktig satsning under
året är att fler medarbetare ska få utbildning, säger Ola Hägg.

Ökat inflytande för unga
Satsningarna på ett bredare kultur- och
fritidsutbud fortsätter. Förra året anlades tre nya konstgräsplaner samt två nya
sporthallar, och Folkets hus har utvecklats
till en uppskattad mötesplats för kunskap,
kultur och nöje. I år ska Kvarnängen utvecklas, bland annat genom en ny rid- och
mountainbikebana, och Sorunda ridklubb
får höjt föreningsstöd.
– Vi arbetar dessutom för att öka ungdomsinflytandet i kommunen, berättar
kultur- och fritidsnämndens ordförande
Maria Strömkvist (S). Det gäller på alla
nivåer och ett steg i det är att knyta representanterna i Ungdomsfullmäktige till
kommunfullmäktige.
Nämnden har även fått i uppdrag att ta
fram en kulturplan under året för att se
till att kulturen inte glöms bort när kommunens övriga verksamheter expanderar.

Under 2011 planeras investeringar för
399 miljoner kronor varav den största
delen är avsatt för att köpa 2 300 hektar
mark av Stockholms stad som äger mark i
kommunen.
– Det är både en strategiskt och
finansiellt bra investering, framhåller Leif
Stenquist (FP), ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär
att vi kan planera bättre för en fortsatt tillväxt i norra delen av kommunen, avsätta
mark för rekreation och samtidigt erbjuda
mark för exploatering.
Andra stora investeringar under året
gäller bland annat gång- och cykelvägar
och upprustning av parker och grönområden. För att utveckla Estöområdet
deltar kommunen i en stor internationell
arkitekttävling, och under året ska även
gästhamnen i Nynäshamn förnyas.
– Vi planerar för ett nytt centrum och
upp till 1 000 nya bostäder i Ösmo och vi
räknar med att bygga lika många bostäder
i Sorunda, berättar Leif Stenquist.
För att möta det stora intresset från
inflyttande och invånare effektiviseras
handläggningen inom förvaltningen.
– Handläggningstiderna för såväl
bygglov som planärenden ska kortas. Ett
led i det är att webbplatsen ska utvecklas
så att alla lättare ska kunna följa sina
ärenden och se hur handläggningen rullar
på, säger Leif Stenquist.

