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Så används dina skattepengar
Bättre förutsättningar för jobb och sysselsättning och fortsatt satsning på kvalitet i skolan är några
1000 på 1,5 miljarder kronor och då räknar
grundstenar i kommunens budget för 2013. Totalt är budgeten
kommunledningen med ett litet överskott på 11 miljoner vid årets slut. Det kan jämföras med ett minus
på 7 miljoner föregående år. Allt fler flyttar till Nynäshamns kommun och befolkningen uppgick vid
årsskiftet till 26 572 personer. Kommunalskatten på 19,83 kronor ligger fast även 2013.

Jobben och skolan
fortsatt viktigast

Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
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Vuxenutbildning 14
Politisk verksamhet 24

Kultur och fritid
41
Teknisk verksamhet
44
Individ- och
familjeomsorg
90

Administration
110

Så här fördelas 100 kronor800av dina skattepengar

Vuxenutbildning
Folkhälsomedel
Politisk verksamhet
Räddningstjänst
Kultur- och fritid
600
Teknisk verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Administration
Gymnasieskola
Förskola
Grundskola
Äldreomsorg och funktionshinderområdet

Anna Ljungdell (S)
är kommunstyrelsens ordförande. Om
hon ska lyfta fram
två områden i årets
budget så är det
jobben och skolan.

– Mot bakgrund av den lågkonjunktur
vi är inne i prioriterar vi insatser för
att rusta arbetslösa nynäshamnare så
att de har rätt förutsättningar för att få
jobb. Lika viktigt är att se till att vi får
fler arbetsplatser i kommunen, och att
vi genomför flera åtgärder för att locka
till oss företag samt ytterligare förbättra
samarbetet med näringslivet.
Anna Ljungdell hoppas också att
domstolsprocessen gällande Stockholm
Norvik Hamn snart ska vara avgjord.
– Utbyggnaden av Norvik kommer
att innebära många nya arbetstillfällen
och affärsmöjligheter i kommunen, och
skulle vara en välkommen satsning mitt
i lågkonjunkturen.
Skolan är ett fortsatt viktigt område
även i årets budget.
– Nynäshamns skolor håller hög
kvalitet, men skillnaderna mellan
skolorna är alltjämt för stora. För att ge
alla skolor förutsättningar att vara bra
måste resurserna fördelas efter de olika
behov som finns. Vi kommer att se över
hur pengarna fördelas både för förskolan
och grundskolan så att alla barn och
ungdomar får så likvärdiga förutsättningar som möjligt till en trygg och god
utbildning.
Avslutningsvis gläder sig Anna
Ljungdell åt att kommunen växer, även
om det är besvärliga tider.
– Vi är självklart påverkade av det
ekonomiska läge som råder i Sverige och
världen i övrigt, och på kort sikt finns
risk för att arbetslösheten ökar ännu
mer. Men samtidigt har vi i grunden
en positiv utveckling. Allt fler vill flytta
till vår kommun, och det är viktigt för
att vi ska kunna erbjuda en fortsatt bra
service till våra invånare.

Folkhälsomedel 10
Räddningstjänst 21
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Vi blir fler

Mobila fritidsledare

År 2021 kommer vi att vara 33 000 invånare i Nynäshamns kommun. Det enligt
Nynäshamns kommuns befolkningsprognos.
Kommunledningens mål är att befolkningen
200
ska öka med 1–2 procent per år, och
förra
året klarade vi det. Den sista december 2012
var vi 26 572 nynäshamnare, vilket var en
ökning med 324 personer jämfört med året
innan.

Inom folkhälsoarbetet har satsningen på
mobila fritidsledare fallit väl ut och den
fortsätter 2013. Det är en verksamhet utanför
fritidsgårdarna som når nya grupper av unga.
En viktig målgrupp är även barn och unga
med funktionsnedsättning.

Kommunalskatten drygt 1 miljard
0
De största intäkterna för Nynäshamns
kommun 2013 är kommunalskatten på 1 003
miljoner kronor och det generella statsbidraget på 175 miljoner kronor. Kommunen får
även in drygt 300 miljoner i taxor, avgifter
och övriga driftintäkter. Det innebär intäkter på totalt cirka 1,5 miljarder kronor.

Fler behöriga lärare
Under 2012 ökade andelen behöriga lärare
i grundskolan från 72 till 79 procent.
Satsningen på att locka fler behöriga lärare
fortsätter och kommunen har ambitionen
att inrätta så kallade förstelärare, ett nytt
karriärsteg för lärare.

Kommunens satsning på språkundervisningen i skolorna fortsätter. Till det läggs
även en satsning på matematik. Naturskolan
fortbildar förskolepersonal i matematik,
NO och teknik, och lärare som undervisar
i matematik kommer att få fortbildning i
matematik.

Bokpåsar från
litteraturpedagogen
Den litteraturpedagog vid biblioteken som
ingår i språksatsningen fortsätter sitt arbete
med att ta fram påsar med böcker på olika
språk till förskolebarn. Fram till i dag har
bokpåsar med totalt 3 000 böcker på 36 olika
språk tagits fram.

Arbetssituationen för lärarna kommer att
kartläggas. Syftet är att få ett underlag för att
kunna ta ställning till vad som kan förändras så att lärarna får tillräckligt med tid för
undervisning och stöd till eleverna.

Gamla idrottshallen på gymnasiet byggs om
till aula.

Framgångsrik simundervisning
Simhallen i Ösmo fortsätter med sin lyckade
simundervisning. Under flera år visar resultaten att 99 procent av eleverna i årskurs 5 är
simkunniga.

Grundskola
249

Äldreomsorg och
funktionshinderområdet
290

Så här fördelas kommunalskatten
och det generella statsbidraget.
Siffrorna anger miljoner kronor.

Färre unga på institution
Fler unga placeras i familjehem och
färre på institution. Arbetet med att
hitta fler lösningar inom kommunen
fortsätter.

LOV ökar valfriheten
Lagen om valfrihet (LOV) inom
hemtjänten har ökat valfriheten för
brukarna. Ytterligare utveckling av
valfriheten kan bli aktuell inom andra
delar av socialnämndens verksamhet.

Bättre stadsmiljö
Det blir fortsatta investeringar i
att rusta upp och förbättra stadsmiljöer och utemiljöer. Stadsparken i
Nynäshamn återinvigs och ombyggnationen av Nynäsvägen fortsätter.

Egen dator till lärarna

Idrottshallen blir aula

Förskola
131

Språk och matte fortsatt viktigt

Lärarnas arbetssituation kartläggs

Under 2013 satsar kommunen på att alla
lärare ska få en egen dator. Flera projekt med
läsplattor till barn och elever i såväl förskola
som grundskola startar under året.

Gymnasieskola
119

Hemtjänsten lägger
mer tid hos de äldre

Nytt ridhus i Sorunda och
ishall renoveras

Den kommunala hemtjänsten har blivit
effektivare och mer tid läggs hos de äldre.
Arbetet med uppföljning och effektivisering
ska fortsätta.

Kommunen renoverar ishallen i
Nynäshamn samt ger stöd till nytt
ridhus på Sorunda ridklubb.

Kulturveckor och kulturnatt

Kommunen anställer under våren
en näringslivschef och tar fram en
ny näringslivspolicy för att utveckla
samarbetet med det lokala näringslivet. Det blir även en ny tjänst som ska
koordinera kommunens arbete i samband med Stockholm Norvik Hamn.

I höst genomförs kulturveckor i hela kommunen under tre veckor. Det blir en satsning
på allt som finns inom det lokala kulturlivet,
från film och teater till konstutställningar.
En kulturnatt kommer också att genomföras.

Näringslivschef anställs

