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Kommunen bidrar till att hålla
uppe sysselsättningen genom att
tidigarelägga investeringar. De
största investeringarna som pågår
eller kommer att påbörjas är den
nya sporthallen i Kvarnängen,
gymnastiksal vid Viaskolan och
aula vid gymnasiet. Samtidigt
pågår anläggningen av
konstgräsplaner i Sorunda och
Ösmo. Dessutom planeras för
ombyggnader av skolkök och
matsalar.
Med ambitionen att den
kommunala organisationen ska
vara fossilbränslefri om 10 år och
klimatneutral om 20 år påbörjas
investeringar under 2010 i nya
energieffektivare lösningar.

Så används dina
skattepengar

Arbete åt alla, förbättringar i välfärden
och en hållbar utveckling är
ledstjärnorna för Nynäshamns budget
2010. Totalt omfattar budgeten närmare
1,1 miljarder kronor med en oförändrad
kommunalskatt på 19,83 kronor.

Det innebär fortsatta satsningar på barn,
ungdomar, vård, omsorg, miljö och folkhälsa.
Kommunens ekonomi är god och ger utrymme
för investeringar i mark och byggande som lockar
företag och för fortsatta satsningar på välfärden.
Fler nynäshamnare
- Vi fullföljer de ambitiösa satsningar som
I budgeten räknar kommunen med
kommunen startat, säger kommunstyrelsens
att 25 862 personer kommer att bo
ordförande Anna Ljungdell (S).
i Nynäshamn i slutet av året, 80
Vi gör inga generella neddragningar utan
fler än i slutet av 2009. Det är en
budgeterar fullt ut för kostnads- och
försiktig uppskattning med tanke
löneökningar. Detta klarar vi tack vare den
på att fler bostäder blir klara för
stabila grund som vår ekonomi vilar på och det
inflyttning i år.
medvetna arbete som gjorts för att skapa det
nödvändiga ekonomiska utrymmet.

Satsning på trafiksäkerhet

Nynäshamn är en tillväxtkommun
med målet att befolkningen ska
vara omkring 9 000 fler 2019.
Därför är planeringen för
byggnader och infrastruktur ett
viktigt mål och den ska förstärkas
under 2010. Satsningar på ökad
trafiksäkerhet är också prioriterade
med bland annat ny rondell vid
Maria Barkmans väg och fortsatt
ombyggnad av den tidigare
infartsvägen från Kullsta till
Nynäshamns centrum. Dessutom
görs en total översyn av planen för
gång- och cykelvägar.

Utbildning +2 miljoner
Under 2010 blir det något fler barn på
förskolorna medan antalet elever i grundskolorna
kommer att vara ungefär detsamma. Den största
förändringen är att gymnasieeleverna minskar.
Under 2009 sjönk antalet 16–18-åringar i
kommunen med 100 ungdomar och den
minskningen fortsätter.
Den största nysatsningen 2010 sker inom
utbildningen där kommunen satsar 3,5 miljoner
kronor extra på ökade språkkunskaper från
förskolan och genom hela grundskolan.
- Vi vet vilken betydelse språkinlärningen har för
att så småningom öka chanserna till drömjobbet,
säger Anna Ljungdell. Vi vill ge barn och unga de
bästa förutsättningarna för att lyckas och då är
språket nyckeln.
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Hälsosatsningar fortsätter
Den folkhälsosatsning som
kommunen tog initiativ till 2006
fortsätter i år med ytterligare åtta
miljoner kronor. Målen är bland
annat minskad övervikt, färre
höftledsfrakturer bland äldre och
drogfrihet bland elever.

Kompensation för
ökade kostnader
Trots lågkonjunkturen värnas
verksamheterna i 2010 års budget,
konstaterar Lena Henlöv,
ekonomichef i Nynäshamns
kommun. Verksamheterna kan
räkna med kompensation för
lönekostnadsökningar på 2,6
procent och med 0,7 procent för
ökade kostnader i övrigt.
Nynäshamn kan i år dra nytta av
det extra statsbidraget på 25
miljoner kronor som ska mildra
lågkonjunkturens effekter.

Äldreomsorgen +4 miljoner
Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att
öka kvaliteten och att skapa fler mötesplatser där
äldre kan träffas. Dessutom sker en satsning på
fler aktiviteter och en trevligare måltidssituation
på kommunens äldreboenden. Under 2010 ska
ett särskilt hemtjänstteam bildas för att kunna
stödja äldre med demenssjukdomar som vill bo
kvar hemma.
Människan före systemet har varit politiska
inriktningen för den kommunala verksamheten
de senaste åren. Det innebär att kommunen ska
utgå från medborgarnas behov.
- En nyligen publicerad revisionsrapport
bekräftar att våra brukare faktiskt upplever att de
blir oerhört väl bemötta, säger Liselott
Vahermägi (S), ordförande i barn- och
utbildningsnämnden samt i socialnämnden.

Individ- och familjeomsorg +2
miljoner
Även om Stockholms län relativt sett klarat
lågkonjunkturen bättre än landet i övrigt har
arbetslösheten stigit. Tillsammans med
förändringarna i sjukförsäkringssystemen
innebär det att kommunens utgifter för
ekonomiskt försörjningsstöd – socialbidrag – har
stigit. Arbets- och utvecklingscentrum är navet i
insatserna för arbetslösa som sker i samverkan
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
näringslivet.
- Det är otroligt viktigt att alla ansträngningar
görs för att personer som förlorat jobbet snabbt
ska komma tillbaka till arbetsmarknaden,
framhåller Anna Ljungdell.
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