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Så används dina skattepengar 2012
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Nynäshamns kommun fortsätter att satsa
på kvalitet i allt från barnomsorg och
skola till hur bygglovshanteringen går till.
Budgeten för 2012 omfattar cirka 1,2
miljarder kronor, vilket innebär en ökning
med drygt 20 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Kommunalskatten på 19,83
kronor är oförändrad.

Storsatsning på stadsmiljön
Under 2012 investerar kommunen stort
– cirka 40 miljoner kronor – i förbättrad stadsmiljö. Investeringarna används
till att rusta upp gator, stadsparker och
gästhamn.
– Det finns ett samspel mellan trivsel
och trygghet, konstaterar Anna Ljungdell.
Trivs man i utomhusmiljöerna, är man
mer benägen att vistas utomhus. Med
fler människor utomhus ökar tryggheten.
Vi investerar i bättre gång-, cykel- och
gatuvägar, men också i attraktiva utomhusmiljöer. Därtill ser vi över belysningen
på gång- och cykelvägar.
Kommunen investerar även i utbyggnad

Folkhälsa i centrum
Som ett led i folkhälsosatsningen nyanställer kommunen dessutom två mobila
fritidsledare som ska söka upp ungdomar.
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De ska framförallt göra en extra insats
för
ungdomar med funktionshinder.
– Det här är ett nytt sätt att se på
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på två miljoner kronor eller inom ramen
för befintlig budget. Exempel på tjänster
som ska permanentas är fixartjänsten för
kommuninvånare över 75 år, skolteamet
som stöttar skoltrötta elever samt projektet
Socialsekretare hos polisen, som kortar
kommunikationsvägarna mellan polisen
och socialförvaltningen.
Inom skolan fortsätter den breda
språksatsningen från förskolan till årskurs
9 – både i svenska och främmande språk.
Kommunen satsar 3,5 miljoner kronor på
denna insats även i år.
– Det finns gott om forskning som visar
att ett rikt språk är nyckeln till annan
kunskap och en lyckad skolgång. Det här
en unik satsning som vi genomför, och i
år fortsätter arbetet i grundskolan där vi
vidareutvecklar arbetssättet, framhåller
Anna Ljungdell.
2011 fick 600 ungdomar sommarjobb
med hjälp av kommunen. 23 av dem
fick dessutom möjlighet att pröva sina
vingar som egenföretagare. Löftet om
sommarjobb till kommunens unga, från
årskurs nio i grundskolan till årskurs
tre i gymnasiet, ska infrias även i år.
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De senaste åren har kommunen gått med
överskott, men resultaträkningen för 2011
landade på minus 23 miljoner kronor. En
av orsakerna var att kommunens fastighetsverksamhet gick med förlust. När
räntan sjönk steg dessutom pensionskostnaderna med nio miljoner kronor.
Socialnämnden uppvisade dock överskott, en post som brukar visa minus när
kommuner har ekonomiska problem.
– Många utgifter förra året var av engångskaraktär, såsom
exceptionellt höga
snöröjningskostnader,
säger kommunstyrelsens ordförande
Anna Ljungdell (S).
Målsättningen är att
ha budgetöverskott i
Anna Ljungdell (S). slutet av detta år.
Kommunen växte
med 216 invånare 2011 och hade vid
senaste årsskiftet 26 248 invånare.
Kommunen förväntas fortsätta växa 2012.
Fortsatt expansion kräver mer utrymme
för bostäder och det finns beslut på att
kommunen ska försöka förvärva ny mark
från Stockholms stad vid Landfjärden.
Marken omfattar cirka 2 400 hektar.
– Det här området ligger inom
Nynäshamns kommun men ägs av
Stockholms stad. Genom att förvärva
marken får vi betydligt bättre förutsättningar att utveckla kommunens
norra delar vad gäller rekreation och
nybyggnation.

av VA-nätet. Dessutom fortsätter kommunen att satsa på energieffektiviseringsåtgärder i området kring Kvarnängen.
Inom barnomsorgen satsar kommunen på
800
förbättrad service. En ny tjänst med barnomsorg på kvällar och helger hemma i den
egna bostaden, gör det lättare att kombinera
arbetsliv med familjeliv. Barn-och utbildningsförvaltningen disponerar 300 000
kronor extra för den förbättrade servicen.
– Nynäshamn är en till ytan stor men
600
relativt glest befolkad kommun. Därför
passar det bättre med en mobil lösning för
den här tjänsten än barnomsorg i en enda
lokal. Som med alla andra verksamheter
utgår vi från kommuninvånarnas behov,
och är givetvis beredda att anpassa lös400
ningen. Vi tror att det här är ett efterfrågat
komplement till den övriga barnomsorgen.
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(Siffrorna anger miljoner kronor)

utförare, samtidigt som kommunen kontrollerar att all vård och omsorg som
finansieras av kommunens skattepengar
håller hög kvalitet.

Jubileumsregattan i Nynäshamn

I år är det 100 år sedan OS anordnades i Stockholm 1912. Till minnet av 19 års seglingstävlingar arrangerar kommunen, tillsammans med sponsorer, Jubileumsregattan
den 20 juli–5 augusti. Räkna med ännu en folkfest i Nynäshamn.

fritidsverksamhet, säger Anna Ljungdell.
Det är personalen som är tillgången – inte
lokalen. Fritidsledarna ska hitta nya vägar
att nå ut till ungdomarna.
I folkhälsosatsningen i övrigt står barns
hälsa i fokus. Det handlar bland annat om
förebyggande insatser i samverkan mellan
bland annat skola och föreningsliv.
Tidigare folkhälsosatsningar har
utvärderats. Flera insatser har uppvisat
goda resultat och ska permanentas. Det
sker antingen genom ett särskilt tillskott

Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
telefon 08-520 680 00
fax 08-520 135 15
e-post: ankaret@nynashamn.se
www.nynashamn.se

Sommarlovsskolan 2011 gav 75 högstadieelever möjlighet att stärka sina kunskaper
i flera kärnämnen och denna möjlighet
erbjuds även i sommar.
För personer som är äldre än 65 år
och personer med funktionsnedsättningar har kommunen satsat på så kallad
brukarmedverkan och större valfrihet.
En viktig tanke är att förebyggande
insatser i hemmet är att föredra framför
institutionsvård. Kommunen medverkar
dessutom i KomAn-projektet där personer
med funktionsnedsättning får stöd till ett
meningsfullt arbete.
– Inom kommunen har vi länge arbetat
med att bättre anpassa verksamheten efter
behov och önskemål, exempelvis genom
brukarråd, säger Anna Ljungdell. Det
finns också en möjlighet att välja privata

Under 2012 satsar kommunen på e-tjänster som bland annat innebär att kommuninvånarna på sikt ska kunna ansöka om
tjänster såsom bygglov och barnomsorgsplatser direkt på kommunens webbplats.
– Det ska vara enkelt att ha med kommunen att göra och lätt att hitta relevant
information. Det ska bli ännu lättare att
utföra ärenden direkt på kommunens
webbplats – utan att det tummar på den
personliga kontakten. Men det är för
tidigt att säga när e-tjänsterna kan vara
igång.
Kommunen, tillsammans med sponsorer, satsar till sommaren på det stora
evenemanget Jubileumsregattan. Ett arrangemang till minnet av seglingstävlingarna som hölls i Nynäshamn i samband
med de olympiska spelen i Stockholm
1912. Nynäshamns kommun är arrangörer tillsammans med Nynäshamns
Segelsällskap och Föreningen Sveriges
Klassiska Fritidsbåtar.
– Vi hoppas på många besökare från
såväl Nynäshamn och andra delar av
Sverige som från hela världen, säger Anna
Ljungdell. Det blir något för alla – mat,
musik och en spännande idrottstävling.
Jag ser fram mot en fantastisk folkfest.

