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Lokalförsörjningsplan - Frågor och svar
Kommer någon förskola eller skola att läggas ned?
Det finns inga förslag på att lägga ner någon skola utöver Humlegårdsskolan som redan är beslutad.
På förskolesidan kommer förskolorna Rumba och Släggan, som består av paviljonger, att avvecklas i
takt med permanenta skolor byggs. Förskolorna i Stora Vika och Fagerviks föreslås bli kvar.
Kommer Stora Vika skola eller Fagerviksskolan att öppnas igen?
Nej, i planen ingår inget öppnande av någon av dessa skolor. I Stora Vika skola kommer en daglig
verksamhet att öppna under hösten. För Fagerviksskolan finns inga konkreta planer för närvarande.
Kommer de fuktskadade förskolorna att återställas?
Ankaret, Backlura och Hallängens förskolor kommer inte att återuppbyggas på sina gamla platser
enligt planen. På tomten Humlan kommer det sannolikt att bli en ny förskola.
Vad kommer att hända med Tallbacka?
Tallbackaskolan kommer att återställas för skolverksamhet, förhoppningsvis nästa år.
Tidigare är det sagt att Vanstaskolan ska flytta, blir det så?
Den frågan utreds fortfarande och besvaras inte i planen. Utredningen förväntas vara klar under
hösten 2018.
Vad kommer att hända med Sunnerby förskola?
Vi utreder olika alternativ och kommer att återkomma med ett färdigt förslag inom kort. Den här
frågan tillhör de mest prioriterade den närmaste tiden.
Nynäshamns äldre befolkning ökar, kommer det att byggas fler äldreboenden?
Vi tittar just nu på om det går att bygga ut Tallåsens och Sunnerbos vård- och omsorgsboenden.
Om det går att bygga ut dem kommer vi att gå vidare med detta. Vi kommer sannolikt att behöva
bygga ett nytt vård- och omsorgsboende inom några år.
Vad händer med planerna på ett nytt äldreboende på Sandhamn och Södra flygeln?
Tomten på Sandhamn är kommunens mark och det kan mycket väl bli ett vård- och omsorgsboende
där i framtiden. Gällande Södra flygeln på Trehörningen förde kommunen förhandlingar om att hyra
in sig för ett vård- och omsorgsboende men det blev för dyrt så kommunen gick inte vidare i
ärendet.
Tidigare har det gjorts en ”skolhusutredning”. Är det här samma sak?
Det finns vissa likheter men även skillnader. Den här planen tar hänsyn till hela
kommunorganisationen och inte bara skolor och förskolor.
Kommer kommunhuset att flytta till sjukhuset?
Det är inte aktuellt med en flytt av kommunhuset.
Det står att kommunen har för mycket förvaltningslokaler och att dessa behöver
reduceras. Vad innebär det?
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Det innebär att Nynäshamn har många kvadrameter kontorslokaler per anställd jämfört med
Södertörnskommunerna. Förslaget är att i samband med förändringar eller ombyggnationer ska
antalet arbetsplatser utökas.
Det finns tre olika scenarier för befolkningsutvecklingen vilket kan göra det svårt med
planeringen. Varför bestämmer sig inte kommunen för hur fort befolkningen maximalt
får växa?
Kommunen har som mål att växa med cirka två procent. Kommunen kan bara till liten del styra
tillväxttakten genom hur mycket bostäder som detaljplaneläggs. Dock styr inte kommunen över
bostadskonjunkturen och hur mycket som sedan faktiskt byggs.
Vad händer nu, hur jobbar kommunen vidare med planen?
Om kommunstyrelsen antar planen i sin helhet i september kommer planen att ligga till grund för
kommunens investeringsplanering. Det är först när investeringsplaneringen beslutas (sker i samband
med mål och budget) som det finns pengar för att verkställa de olika åtgärderna.
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