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Sammanfattning 
 
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti och det är grunden för vår ekonomiska 
politik. Det betyder att alla människor ska ges möjlighet att bidra till samhället efter förmåga och 
att alla ska ha rätten att få stöd från samhället efter behov.  
 
I vårt budgetalternativ för Nynäshamns kommun står den folkägda välfärden i fokus. Välfärden 
ska motverka de klass och könsskillnader som verkar på såväl lokal som nationell nivå. En väl 
finansierad välfärd ska garantera goda arbetsförhållanden för de, framförallt kvinnor, som jobbar 
inom den samt tillgänglig och solidarisk service för de som använder den.  
 
Vi är övertygade om att Nynäshamns kommun kan vara ett föredöme vad gäller 
klimatomställningen, jämställdheten mellan män och kvinnor och en aktiv arbetsgivare som 
minskar klyftorna mellan människor.  
Vi tror också på att vår framtid ligger i väl finansierade satsningar på förskola och grundskola. 
Därför tillför vi i det här budgetalternativet en särskilt stor satsning på området barn och 
utbildning.  
 
I vår kommun ska hela människan och alla människor få utvecklas till fria individer som med olika 
konstnärliga uttryck kan beskriva sin samtid, framtid och historia, därför satsar vi på folkkulturen 
i allmänhet och kulturskolan i synnerhet. Vi arbetar för att fler ska få finna sig ett hem i våra olika 
kommundelar. Därför kräver vi fler hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. För att det ska 
ske krävs det att hyrorna pressas ner och att kommunen medvetet arbetar för ökad integration. 
Det är i blandningen av människor som utvecklingen ligger. Här ska studenter, pensionärer, 
nysvenskar och människor mitt i livet och människor från världens alla hörn kunna mötas för att 
gemensamt skapa sig en tillvaro präglad av solidaritet, gemenskap och ömsesidig respekt.  
 
Här ska det inte finnas plats för rasism eller diskriminering baserat på sexualitet, 
religion, funktionsvariation eller könsidentitet. Grunden för detta samhälle är jämlikhet. 
 
I denna oppositionsbudget presenterar vi väl finansierade förslag som är fullt genomförbara, ett 
verkligt alternativ till Treklöverns budget som vi anser är för försiktig. I Vänsterpartiets 
budgetförslag föreslår vi en skattehöjning om 1 krona, något som tyvärr är nödvändigt för att 
upprätthålla god kvalitet och bra personalpolitik. Det är också för oss en självklarhet att 
resurserna måste omfördelas från vår privata konsumtion till den offentliga i ett så pass allvarligt 
läge där vi behöver satsningar på välfärden.  
 
Tack vare vår föreslagna skattehöjning kan barngrupperna bli mindre i såväl skola som förskola, 
lönerna för välfärdsarbetarna öka, arbetsbördan för de anställda minska, det förebyggande 
arbetet inom det sociala öka och avgifterna för kulturskolan halveras.  
 
Dessutom kan vi tack vare skattehöjningen bland annat införa heltidsarbetande fritidsledare i 
skolorna igen, anställa fler personliga ombud för att säkerställa välfärdssystemet, öppna 
medborgarkontor i de olika kommundelarna,  sänka hemtjänstavgiften, förbättra kvalitén på 
äldreomsorgen och mycket mer.  
 
Att finansiera de förändringar vi vill se, öre för öre, att satsa på det offentliga, det är 
ansvarstagande för ekonomin.  
 



Vi har verkligen förutsättningarna i Nynäshamns kommun. Vi har närhet till hav, skärgård, 
storslagen natur, till kulturskatter men också en stadsnärhet. Förutsättningar finns där för en 
utveckla vår kommun.  
 
Det är personalen som bär upp kommunen, som utbildar våra barn, tar hand om våra äldre, 
sköter våra parker och gator, planerar nya hem och finns där för de som livet har tagit en sådan 
vändning för att de behöver samhällets stöd som mest. Den här alternativa budgeten är speciellt 
utformad för dem. De välfärdsarbetare som med onda ryggar, värkande knän, slitna händer och 
en känsla av otillräcklighet går till jobbet varje morgon och möjliggör vårt samhälles utveckling.  
 
Ekologisk planering och hushållning även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt 
hållbar utveckling både ekologiskt och ekonomisk. Vi vill att Ekokommun Nynäshamn skall vara en 
förebild när det gäller hushållning med resurser. Detta omfattar även de stora mänskliga resurser 
som finns såväl inom de kommunala verksamheterna som i kommunen i övrigt. Därmed vill vi ta 
vårt ansvar för att bidra till en rättvis, solidarisk fördelning av våra gemensamma tillgångar och 
skapa goda förutsättningar för kommande generationer. 
 
I det kommande kommunvalet kommer Vänsterpartiet i Nynäshamn främst att driva frågor som 
bostäder för alla, minskade klasser i lågstadiet samt minskade barngrupper i förskola, stärkt 
elevhälsa, att skydda strandrätten i hela vår kommun samt fortsätta arbeta för stärkta villkor 
gällande kvinnors utsatthet.  
Alla vinner på att alla har det bra!  
 
 
Vision Nynäshamn 2028 
Aktiva kommuninvånare 

Nynäshamns kommun är ett samhälle präglat av gemensamt ansvar och solidaritet, där alla har 
en möjlighet till delaktighet och inflytande och där ingen ställs utanför. Vi har konsekvent tagit 
vara på våra största tillgångar som är våra mänskliga aktiva kommuninvånare. 
 
Det finns ett tydligt medvetande om kommunens målsättning och styrka och en positiv syn på 
våra möjligheter att utvecklas ytterligare. 

Väl genomförda konsekvensanalyser har genomförts inför alla viktiga beslut och tack vare detta 
har inga större misstag begåtts.  

Fokus har lagts på kvalitativt förebyggande arbete, i första hand för barn och ungdomar. De 
svagaste i samhället har fått det stöd och den hjälp de behöver när de behöver det. 

Befolkning 

Befolkningen i Ekokommun Nynäshamn har ökat med ca 10000 personer de senaste åren. Skälen 
till detta är delvis inflyttningen till Stockholmsområdet och den förbättrade infrastrukturen, men 
också att kommunen skaffat sig ett grundmurat rykte om att sätta välfärd och solidaritet främst. 
Människor som vill bo bra, ha kvalitet i förskola, skola, äldre- och funktionshinderomsorg och på 
deras fritid har flyttat hit. Regeringen som lyfte Segersäng som en möjlighet för en småstad har 
blivit en verklighet.  

Ett antal företagsetableringar till följd av de förbättrade kommunikationerna har också bidragit till 
att intresset för att bosätta sig i Nynäshamn ökat kraftigt. Närheten, och tillgängligheten, till 
havet är också en viktig faktor för människors val av boende i Nynäshamn.  
 
Infrastruktur 

Dubbelspåret till Västerhaninge är klart sedan länge och en ny anslutning till fjärrtåg via 
Grödingebanan är klar. Utbyggnaden med längre perronger och därmed möjligheten att köra 
längre tågset, har bidragit till att de allmänna kommunikationerna förbättrats kraftigt. 
Pendeltågen går i halvtimmestrafik under hela resdygnet och ännu tätare i rusningstrafik. Tågen 
stannar fortfarande vid alla stationer med undantag för ett antal tåg med förkortad restid som 
bara stannar vid vissa stationer mellan Västerhaninge och Stockholm. Tillgänglighet och kvalitet 



har ökat markant.  
 
Säkerheten på väg 225 har förbättrats avsevärt och tyngre trafik som tidigare använde väg 225 
har styrts över på järnväg eller hänvisats till andra vägar. Viltstängsel med breda tunnlar som vilt 
kan passera igenom är byggt längs de viltrikaste områdena längs vägen.  

Cykelvägnätet är väl utbyggt i hela kommunen och det finns numera säkra cykelvägar ända till 
Stockholm. 

Den elektroniska kommunikationen har utvecklats, blivit mer tillgänglig och har skapat 
möjligheter för alternativa arbetssätt både för företag och anställda. Alla hushåll och företag i 
kommunen har tillgång till bredband. 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 

Nynäshamnarna har på senare år fått privatliv och arbete att gå ihop på ett betydligt bättre sätt 
än för 10 år sedan. Då var stressen i samhället stor, med många och kostsamma 
långtidssjukskrivningar som följd. De kraftiga sjuktalen som vi hade har halverats. Riksdagen 
insåg till sist att arbetsmarknaden var ohållbart och beslöt att lagstifta om 30-timmarsvecka med 
bibehållen lön. Det har i sin tur lett till att fler fått arbete och kvinnor slipper numera att själva 
subventionera sin arbetstidsförkortning med sänkt lön och sänkt pension som följd.  

De tidigare så vanligt förekommande orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män är sedan 
länge avskaffade.  

Den kommunala servicen har fått utökade tider och längre täckning per dag då de anställda 
numera kan påverka sin arbetstid i större utsträckning. Både kommunen och privata företag 
erbjuder numera likvärdiga möjligheter till arbete för funktionshindrade.  

Långtidssjukskrivningarna har minskat påtagligt vilket ger en bättre ekonomi för både de 
anställda, kommunen och övrigt näringsliv.  

Sammantaget har detta inneburit att folkhälsan kraftigt har förbättrats i kommunen. Människorna 
har fått mer ledig tid och orkar därför berika sin fritid med meningsfull sysselsättning som motion 
och tid till sociala kontakter med släkt och vänner. Det finns numera tid för att orka engagera sig i 
samhället och barnens skolor samt gå studiecirklar för sin egen bildnings skull men också för den 
allmänna demokratin.  

Arbetstillfällena för de som bor i kommunen har ökat markant. Den höga kvaliteten i den 
kommunala servicen har fått företag att flytta hit och de förbättrade kommunikationerna har gett 
Nynäshamnsborna tillgång till en större regional arbetsmarknad. 

Många nya jobb har tillkommit, framför allt inom IT-sektorn, hamnnära verksamheter och 
besöksnäringen, men även genom ökad Östersjöhandel, förstärkt sjöfart och genom en medveten 
satsning på olika former av utbildningsverksamhet.  

Fler av dem som tidigare pendlade ut har nu arbete i kommunen. Flera nya företag, ökade 
möjligheter till distansarbete samt utvecklingen hos de redan etablerade företagen har möjliggjort 
detta. Kommunen har bidragit till utvecklingen genom en god planberedskap och ett 
framgångsrikt samarbete med det lokala näringslivet.  

Att göra livet lättare att leva handlar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, arbetstid och 
anställningsvillkor, men också om en väl fungerande förskola, skola och handikapp- och 
äldreomsorg. 

I centrala Nynäshamn har näringslivet expanderat, dels beroende på ett bilfritt, utbyggt och för 
alla tillgängligt och välkomnande centrum. Ett ökat bostadsbyggande i centrum har också bidragit 
till detta. 
 
Företag som velat etablera sig i Nynäshamn har haft lätt att finna kompetent personal eftersom 
Nynäshamn blivit populärt som bostadsort bl.a. genom en medveten och konsekvent satsning på 



utbildning, samt på god personaltäthet och hög kvalitet inom de offentliga verksamheterna. 
Kommunens satsning på företagslotsar har också bidragit till en mycket positiv utveckling vad 
gäller nyetablering av företag. 

Miljö, samhällsbyggande och boende 

Miljö- och klimatarbetet har utvecklats vidare och ligger till grund för alla beslut. Målet har varit 
och är ett ekologiskt hållbart Nynäshamn där hushållning med naturresurser och 
kretsloppstänkande genomsyrar all verksamhet. Oljeeldningen har ersatts med alternativa 
energiformer. Biobränslebaserad fjärrvärme kombinerat med ett flertal andra miljövänliga 
uppvärmningssystem har ersatt all eldningsolja i centralorten, Ösmo och Stora Vika.  

Sedan ett par år är all kommunal verksamhet klimatneutral och fossilbränslefri. 

Vattenfrågan i Nynäshamns tätorter har lösts på ett långsiktigt hållbart sätt. Skyddsklassningen 
av känsliga naturmiljöer har fortsatt och åtgärder för att bevara kommunens unika natur vidtas 
ständigt. Situationen i Östersjön har kraftigt förbättrats genom överenskommelser om minimering 
av utsläpp och ett förbud mot industriellt fiske. 

Kopplingen mellan dels Miljö-, dels Folkhälsoarbete har utvecklats och Nynäshamn är numera vida 
känt för sitt arbete med dessa frågor. Detta har dessutom gjort att frågorna har vuxit och känns 
angelägna för både innevånare och näringsliv. De centrala begreppen för all verksamhet inom 
kommunen är ekologisk helhetssyn, hushållning med människor och naturresurser samt ett 
utvecklat kretsloppstänkande. Miljötänkandet är numera en naturlig del av det dagliga livet.  
 
Genom en medveten planering har attraktionen och aktiviteten i Nynäshamns och Ösmos centrum 
ökat. Nynäshamns centrum är nu bilfritt. 
 
Totalt har cirka 2500 nya bostäder skapats i kommunens olika delar. Byggandet har skett med 
hänsyn till människors olika behov. Av den anledningen har drygt 1250 hyreslägenheter tillkommit 
i huvudsak genom det allmännyttiga bostadsföretagets försorg. Kommunen har gått från att vara 
aktiv i byggandet istället som tidigare reaktiv.  

Ösmo Centrum har fått en tätare bebyggelse och en trevligare atmosfär. Kraftledningen som gick 
igenom Ösmo är sedan länge borta och ca 200 nya hyresrätter har byggts där istället.  
 
På samma sätt har även Nickstadalen fått ett ordentligt lyft i och med bostadsbebyggelse på de 
före detta sandplanerna och runt Nynäs Gårds station.  

En blandning av hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus och villor finns i alla områden. Äldre-/
serviceboende/omsorgboende, förskolor och skollokaler har från början planerats in och är byggda 
i anslutning till alla nya bostadsområden. Det finns numera tillgång till lägenheter med rimliga 
hyror i kommunens alla delar, även i så kallade ”attraktiva lägen”.  Den bostadssegregation som 
var ganska tydlig under 2010-talets början har genom en medveten styrning och planering byggts 
bort. 

Ekologiskt byggande har prioriterats. Vissa av dessa nya bostäder utgör "framtidens landsbygd" 
med närhet till storstaden. Stor vikt har lagts vid att motverka och förebygga segregation i 
boendet och många mindre företag har etablerat sig i anslutning till bostadsområdena. En av 
kommunens stora tillgångar, området kring den gamla färjeterminalen vars trafik numera är 
flyttad till Norvik, används nu för boende, turism och näringsverksamhet.  

För att bevara tillgängligheten och värna strandskyddet har de delar av strandlinjen som 
traditionellt har fungerat som fritids- och rekreationsområden för tätortens innevånare, bl. a. 
området vid Hamnviken samt hela Ringvägen, undantagits från bebyggelse.  
 
All planering av bebyggelse görs med en målsättning om långsiktig hållbarhet och sker med 
hänsyn taget till effekterna av den globala uppvärmning som Nynäshamn aktivt verkar för att 
begränsa. 



I kommunen finns ett antal jordbruk helt omställda för ekologisk odling och kommunen har 
vidtagit åtgärder för att underlätta för dessa att få avsättning för sina produkter i närområdet. 

Restaureringen av Muskan pågår. Ekologiskt skogsbruk har införts i hela tillrinningsområdet och 
breda skyddszoner anlagts vid tillrinnande vattendrag. Vattenkvaliteten har stabiliserats och 
området runt sjön har utvecklats till ett än mer attraktivt fritids- och strövområde.  

Folkhälsa 

Folkhälsoarbetet har getts högsta prioritet i arbetet med att utveckla de kommunala 
verksamheterna. Forskning visade tidigt att långsiktigt hälsofrämjande och förebyggande 
folkhälsoarbete är ekonomiskt lönsamt. Det har varit oerhört viktigt att vår kommun satsat på ett 
långsiktigt och målmedvetet folkhälsoarbete och det kan inte ses som annat än en investering i 
hälsa för att uppnå även ekonomiska mål.  

Hushållning, även med mänskliga resurser, har varit och är nödvändigt för en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling. Ekokommun Nynäshamn är och skall vara en förebild när det gäller 
hushållning med resurser och detta omfattar även de stora mänskliga resurser som finns såväl 
inom de kommunala verksamheterna som i kommunen i övrigt. Därmed har därmed tagit vårt 
ansvar för att bidra till en rättvis, solidarisk fördelning av våra gemensamma tillgångar och skapa 
goda förutsättningar för kommande generationer. 
 
Utbildning 

FN:s barnkonvention används som ett kommunalt styrdokument och barnens bästa och barnens 
behov genomsyrar all planering och alla beslut. Skolan präglas av ett bra samarbetsklimat mellan 
lärare och elever där eleverna och deras föräldrar erbjuds hög delaktighet i utformandet av 
skolans undervisning, förhållningssätt och regler. 
 
I förskolan har vi lyckats få ner gruppstorlekarna till ca 15 barn per grupp. Vi har dessutom full 
behovstäckning med stor flexibilitet utifrån de enskilda familjernas behov.  

Skolan i övrigt har fått bättre resurser i form av fler lärare och andra vuxna, något som tydligt 
syns i de ständigt förbättrade resultaten. Elevvården, i form av speciallärare, kuratorer, 
psykologer, skolsköterskor och andra resurspersoner, har också byggts ut vilket resulterat i en 
tryggare och lugnare miljö där eleverna mår bättre. Den inre skolmiljön har förbättrats rejält 
under den senaste tioårsperioden. Undervisningen har förnyats och håller hög kvalitet, mycket 
tack vare IT.  
 
Tack vare satsningen på mindre grupper och klasser i förskola och skola samt en medveten 
satsning på kvalitet i verksamheten, har personalförsörjningen, trots de stora 
pensionsavgångarna, klarats. Nynäshamn är en attraktiv arbetsgivare. Detta har skapat utrymme 
för en utveckling och förnyelse av skolan som är en starkt bidragande orsak till de senaste årens 
klart förbättrade resultat.  

Tack vare satsningarna på förskola/skola, tillsammans med aktivt förebyggande och uppsökande 
verksamhet, har goda uppväxtvillkor skapats även för barn i riskzonen.  
 
Många aktiva föräldranätverk har bildats för att ge barn och ungdomar nödvändig trygghet och 
stöd. 
 
Alla skolor är numera miljöcertifierade. Gymnasiet är miljöinriktat med väl utbyggda program och 
ett brett utbud i förhållande till sin storlek.  
 
Kulturskolan utvecklas ständigt och de kulturella inslagen får allt större utrymme inom alla 
skolformer. Därigenom har kommunen fått ett rikare kulturliv och än mer kreativa, öppna, och 
livsglada ungdomar.  
 
Den Kommunala Vuxenutbildningen inom NKC arbetar aktivt med kompetensutveckling och detta 
har medverkat till att bildningsnivån i kommunen har höjts.  



 
Ett gott samarbete med olika högskolor och universitet, både nationellt och internationellt, har 
utvecklats tack vare IT. Detta har gjort att flera olika högskoleutbildningar, bl.a. inom humaniora, 
naturvetenskap och ekonomi kan läsas på distans via NKC. Även IT-, telekom-, och 
lärarutbildningar samt en väl utbyggd yrkesteknisk utbildning finns i Nynäshamn.  

Vård och omsorg 

Alla våra verksamheter präglas av ett bra bemötande, nyfikenhet, god tillgänglighet, delaktighet, 
förebyggande insatser och ett rehabiliterande förhållningssätt.  

Barn och unga som riskerar destruktiv utveckling erbjuds i tidigt skede anpassade och 
samordnade insatser gemensamt mellan skolan, individ- och familjeomsorgen samt barn- och 
ungdomspsykiatrin i syfte att stödja dem och deras föräldrar. 

Satsningarna på att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom vård och omsorg har gjort att 
personalen trivs och livskvaliteten för våra äldre och funktionshindrade har ökat markant. 
 
Äldre och funktionshindrade känner att det är tryggt att bo i Nynäshamns kommun. Genom 
anhörigstöd och uppsökande verksamhet har kommunen fått en god kunskap om invånarnas 
behov. I all planering har kravet på tillgänglighet för alla tillgodosetts på ett bra sätt. 

I kommunen finns många naturliga mötesplatser, dels för pensionärer, men även där olika 
generationer kan mötas på lika villkor. Behov av särskilda boenden och kommunal hemtjänst har 
tillgodosetts och personaltätheten har ökat. Vi har även byggt flera trygghetsboende i 
Nynäshamn, Ösmo och Sorunda. 
 
Par som har levt i relationer i många är garanterade att få en gemensam plats på äldreboende när 
den ena eller båda har behov av detta.  
 
Trygghetsboende har byggts i både Sorunda, Segersäng och i Ösmo.  
 
Det pågår sedan länge ett utvecklat samarbete även med socialförvaltningen, skolorna och det 
kommunala bostadsbolaget och detta tillsammans med ett effektivt och individanpassat 
förebyggande arbete har gjort att den sociala utslagningen har minskat radikalt. Genom en 
målmedveten satsning kan vi numera lösa även akuta och ganska svåra problem som ibland 
uppstår med resurser och kompetens inom den egna verksamheten, något som skapar trygghet 
och tillförsikt även hos de vars problem vi hjälper till att lösa. 

Vi har kunnat möta de ökande behoven bl.a. genom att hålla en hög kompetensnivå bland våra 
anställda. Detta har vi kunnat uppnå genom att vara en attraktiv arbetsgivare varför vi haft lätt 
att anställa kompetent personal. 

Kultur och Fritid 

Kulturskolan har genom sin utveckling blivit ett samordnande centrum för mycket av 
kulturutövningen i kommunen och har genom sitt samarbete med kommunens skolor och 
föreningsliv medverkat till att kulturlivet blomstrar som aldrig förr. Tack vare detta har 
kulturutbudet breddats och är lättåtkomligt i kommunens alla delar.  
 
En gemensam och medveten satsning från skola och föreningsliv har gjort att de tendenser till 
främlingsfientlighet och rasism som skymtade fram även i Nynäshamn under 2000-talets början 
effektivt har bekämpats och alla, oberoende kön, klass, etnisk och/eller kulturell bakgrund, 
känner sig välkomna i Nynäshamn. 
 
Kommunen har både teater och biograf med moderna lokaler och attraktiva föreställningar. 
Nynäshamns kultur- och fritidsutbud har gjorts tillgängliga så att äldre och funktionshindrade 
numera kan delta i utbudet på samma villkor som övriga grupper. 

Speciella insatser har gjorts för att flickors behov av fritidssysselsättning ska kunna tillgodoses på 
samma villkor som för pojkar. Till följd av det finns det bl.a. numera ett nät av markerade 
ridvägar i anslutning till och mellan kommunens ridskolor. 



I anslutning till alla nya bostadsområden finns fritidsgårdar och mark avsatt för byggande av olika 
former av ramper för skateboard, terrängcyklar och liknande. 
 
Ungdoms-/allaktivitetshus finns i samtliga kommunens tätorter och har under åren lyckats att 
fånga upp större delen av de ungdomar som inte funnit sin plats i det traditionella föreningslivet. 
Husen erbjuder möjligheter till ett flertal olika aktiviteter både av fysisk och kulturell karaktär och 
har under de senare åren i allt större utsträckning fungerat som en samlingspunkt för kommunens 
ungdomar. Sedan husen invigdes har problemen med ungdomsfylleri, drogbruk, vandalisering och 
annan skadegörelse kraftigt minskat. 
 
Sedan ett par år står en ny simhall med tillhörande ”Äventyrsbad” i anslutning till Nickstabadet 
färdig och simkunnigheten bland barn och ungdom är numera en självklarhet för alla. Det har 
dessutom inneburit att antalet besökare till Nynäshamn har ökat betydligt.  
 
Biblioteken är en viktig källa till fri information och har behållit och utvecklat sin roll i kulturlivet. 
Ökad kunskap och förståelse för andra kulturer är nödvändig för att motverka konflikter, 
främlingsfientlighet och rasism och bibliotekens roll i detta arbete har varit och är ovärderlig.  

Ösmo IP är färdigbyggd och drivs med framgång i kooperativ form av de berörda föreningarna. 
Föreningslivet i övrigt har behållit karaktären av breda folkrörelser och resurserna har i första 
hand kanaliserats till barn- och ungdomsverksamheterna. 

Kommunens kännetecken 

Vi har lyckats forma Nynäshamns kommun demokratiska strukturer så att alla invånare känner 
delaktighet och möjlighet till makt och inflytande över sin egen vardag och framtid. Genom en 
aktiv satsning för att bekämpa alla former av segregation har vi uppnått att det stora flertalet 
invånare känner sig nöjda med och är stolta över kommunens verksamheter och känner ett stort 
gemensamt socialt ansvar. 
 
Kommunen är känd för sin stora satsning på kompetenshöjning, vilket också inneburit att 
Nynäshamn blivit mer attraktiv som arbetsgivare. 
 
Decentraliseringen av beslutsprocessen har lett till utökad närdemokrati, deltagande och ökad 
jämlikhet. Dessa åtgärder har även bidragit till en positiv utveckling av folkhälsan. Numera finns 
det också medborgarkontor i hela kommunen. Kommunens verksamheter präglas därför av 
solidaritet och rättvis fördelning. 
 
Vänsterpartiet i Nynäshamn har genom att tydligt prioritera sårbara grupper och aktivt motverka 
etnisk, social och ekonomisk segregation visat att begreppet ”Ett Solidariskt Nynäshamns 
kommun” inte bara är tomma ord. 



STRATEGISK PLAN - Målsättningen med att formulera en strategisk plan är att säkerställa att 
kommunens ansvar för att den verksamhet som bedrivs långsiktigt svarar mot innevånarnas 
grundläggande behov. Utifrån en analys av dessa behov fastslår vi vilka verksamheter som är 
mest prioriterade. 
 
Ekokommun Nynäshamns verksamhet finns till för kommuninvånarna och andra som längre eller 
kortare tid vistas i kommunen. Viktiga intressenter är i första hand medborgarna själva, men även 
föreningar, företag, stat, landsting och andra myndigheter som reglerar och/eller påverkar 
kommunen. Ekokommun Nynäshamn erbjuder dem som bor eller verkar i kommunen goda 
möjligheter till boende, utbildning, vård och omsorg, arbete/försörjning, teknisk infrastruktur, 
meningsfulla och mångsidiga kultur- och fritidsupplevelser i en god och trygg livsmiljö.  
 
De kommunala verksamheterna kännetecknas av hög kvalitet och av ett bemötande i världsklass. 
De prioriterade verksamhetsområdena bestäms utifrån kommuninnevånarnas faktiska behov. 
 
Inom vissa områden, inte minst sådant som gäller miljön, är den kommunala uppgiften att vara 
pådrivande i samhällsutvecklingen. 
 
Kommunen har lagstadgade skyldigheter som påverkar vilka verksamheter som måste prioriteras.  
 
När ekokommun Nynäshamn anger vilka områden som ska prioriteras i första hand innebär detta 
att dessa områden skall stå i fokus för utveckling och prioriterade åtgärder. Det betyder dock inte 
att dessa områden är undantagna från krav på utveckling och effektivisering. 
 
De viktigaste verksamheterna skall prioriteras enligt följande under perioden: 

• God utbildning och fritid för barn och ungdomar i gymnasieålder. 

• Folkhälsa.  

• Aktiv samhällsplanering som skapar goda förutsättningar för boende, arbete, fritid, infrastruktur, 
kommersiell och offentlig service samt rekreation. 

För att invånarna ska kunna känna tillfredsställelse och trygghet med kommunens 
verksamheter ska ekokommun Nynäshamns verksamheter kännetecknas av följande: 

• God vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.  

• En omsorg om och stöd till utsatta och svaga grupper. 

• Ett aktivt och konsekvent miljöarbete. 

• Att aktivt bekämpande av alla former av och tendenser till segregation. 

• Att aktivt bekämpande av alla tendenser till främlingsfientlighet och rasism. 
 

Demokrati och delaktighet 

Vänsterpartiet vill ha en fördjupad demokrati, som omfattar alla människor. Även de som inte 
brukar göra sig hörda måste få fram vad de vill och önskar. I Nynäshamn tar demokratin sin 
utgångspunkt i kommunfullmäktige samt i nämnder och styrelser, men även i skolor, på daghem, i 
företag och i äldreboendet. Ibland hör man högern säga att "du ska bestämma - köp dig det du 
vill ha råd till". I regel kan man alltid översätta det med att "begränsa demokratin - köp dig det du 
har råd med".  

I människosynen finns det skillnad mellan höger och vänster. Är hen en kund på en marknad eller 
en medborgare i ett samhälle? Kunden är isolerad från sina medmänniskor, hen fattar sitt beslut - 
köpa eller inte köpa - utifrån egna kortsiktiga önskemål. Kunden behöver inte argumentera och 
resonera, inte tänka på långsiktiga konsekvenser eller hur det egna beslutet påverkar andra. 
Kundens rösträtt är graderad: stor plånbok - stor makt, liten plånbok - liten makt.  
 
På medborgaren ställs högre krav. Medborgaren ingår i ett demokratiskt kollektiv. Medborgarna 
måste resonera, diskutera, ta ställning för och emot och komma fram till ett beslut - hur använder 
vi bäst våra gemensamma resurser? Det är väl rimligt att vi är kunder när vi ska handla 



middagsmat eller köpa ett par nya skor. Men om vi som medborgare reduceras till kunder på en 
vårdmarknad, en skolmarknad, en kulturmarknad, o.s.v. förtvinar demokratin. 
 
Jämlikhet är en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. Forskning visar tydligt att 
jämlika samhällen är bättre samhällen; för alla! Men vi lever i ett samhälle där klyftorna växer. 
Det handlar inte bara om inkomster, utan också om hälsa och medellivslängd, om möjlighet att 
påverka sitt liv och sin framtid, om kunskaper och kultur. Och i allt detta har kvinnor som grupp 
mindre makt än män. Kvinnor utsätts för våld och trakasserier oftare, har lägre inkomster, tvingas 
jobba deltid oftare, har sämre pensioner samtidigt som de tar ett större ansvar för hem och 
arbetar totalt sett mer.  
 
En verklig demokrati förutsätter att medborgarna kan läsa, skriva, kommunicera och kritiskt 
granska information. Den förutsätter också att alla grupper i samhället – oavsett var man är född 
- bereds möjlighet att delta. Vänsterpartiet vill därför öppna upp insynen.  
 
Den lokala demokratin kan utveckla solidariteten och ge ett lokalt och ömsesidigt engagemang - 
det är folket som ska styra! Vänsterpartiet vill ha medborgarkontor på strategiskt viktiga platser 
och där behoven finns. 
 
Jämställdhetsarbetet ska genomsyra all verksamhet inom ekokommun Nynäshamn och dess 
bolag. Förslag och verksamhet granskas utifrån kvinnor och mäns olika behov och förutsättningar. 
Kommunen ska sträva efter en jämn könsfördelning inom alla verksamheter och könsrelaterade 
löneskillnader ska i alla avseenden motverkas.  
 
Våra verksamheter ska präglas av lyhördhet, flexibilitet och inlevelse som skapar förtroende. 
Personalens höga kompetens, motivation och engagemang ses som en stor trygghet i 
verksamheterna och i kontakt med enskilda kommuninnevånare. 

För detta behövs: 

• Insyn och medborgerlig kontroll av eventuella privata entreprenörer och i hel- eller delägda 
kommunala bolag på samma sätt som för övrig kommunal verksamhet. 

• Fånga upp de anställdas synpunkter, upplevelser och önskemål så att verksamheten kan 
utvecklas och förbättras Utveckla medborgarkontor i kommunen, där man i ett och samma 
besök kan få besked om skattefrågor, regler för bostadsbidrag, försörjningsstöd eller kötid till 
barnomsorg 

• Skapa en ”allmänhetens politiska hörna”, där det är lätt att nå politiker och få tillgång till 
politiskt material. 

• Kommunen utbildar politiker och anställda om samt följer upp tillämpningen av 
barnkonventionen och inom hbtq. 

• Det inrättas en jämställdhetsutveckling och anställs en jämställdhetsutvecklare  

• Mat i förskola och skola ska lagas på respektive enhet och på sikt bli baserad på ekologiska 
råvaror  

• Samtliga kommunala handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen ska finnas kostnadsfritt 
tillgänglig för medborgarna, både digitalt och i pappersformat. Likaså är nämndsammanträden 
öppna för allmänheten så att medborgaren kan få uppleva full insyn. 

Skola/förskola 

De olika skolformerna från förskola till vuxenutbildning har alla såväl en social som en pedagogisk 
uppgift. Lärande sker hela tiden och i många olika sammanhang. I skolan ska man med största 
respekt och ödmjukhet utgå ifrån den kunskap och de erfarenheter som barn och ungdomar har 
tillägnat sig i andra sammanhang.  
 
En skola för alla bygger på att resurser fördelas efter behov. Förskolorna och skolorna måste 
präglas av ett interkulturellt arbetssätt där människors olikheter ses som en resurs. Det gäller 
både klass, kön och etniska olikheter. En viktig del i detta är dialogen mellan föräldrar och 
pedagogisk personal för att skapa ömsesidig förståelse. 



 
Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Förskolan är inte i första hand till för att 
föräldrarna ska kunna jobba utan för barnens skull. Det är viktigt att det också märks i 
verksamheten och att politiken ger faktiska förutsättningar. 
 
Mindre barngrupper ska prioriteras. Målet i första hand är max 15 barn i varje grupp. Målet är att 
antalet sedan skyndsamt ska minskas ytterligare på sikt. Minskningen ska ske med bibehållen 
personalstyrka.  
 
En skola för alla tar konkret ansvar för och utgår från att människor är olika och skolan ska 
anpassa sig till barnen, inte tvärtom. Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda olika 
människor i en för alla gemensam skola. Barn och unga med speciella svårigheter ska få hjälp att 
hantera dessa så att de kan vara tillsammans med, och på samma villkor som, andra barn i 
skolan.  
 
En jämlik och demokratisk skola innebär att uppmuntra till kritiskt tänkande och visa tilltro till 
människornas förmåga och rätt att tillsammans skapa, bevara och försvara ett demokratiskt 
samhälle.  

Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften. Det innebär att skolan är till 
för elevernas behov och inte för samhällets behov av att sortera människor för kommande 
uppgifter i klassamhället. Skolan ska ge barn och ungdomar möjlighet att tillägna sig kunskaper 
och färdigheter som de upplever som meningsfulla och har nytta av på kort och lång sikt. Vi har 
som mål att det införs ett ”tak” för grundskoleklasser på maximalt 25 elever/klass och max 20 
elever/klass för lågstadiet.  
 
Det är nödvändigt att skolan låter elever vara med och bestämma om skolans innehåll och 
planering. Elever ska möta jämlikhet, solidaritet och demokrati. 
 
I barngrupper/klasser där det finns särskilda behov ska det antingen kompletteras med extra 
personal eller gruppens storlek minskas. 

Därför vill vi att: 

• Alla barn ska ha rätt att bli sedda, hörda och bekräftade 

• Färre barn i förskolegrupper och skolklasser 

• All verksamhet i skolan ska vara avgiftsfri, inga former av smygavgifter ska accepteras 

• Ett kretslopps- och genusperspektiv ska prägla alla utbildningsverksamheter 

• Eleverna ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare 

• Mer personal i förskola, skola och gymnasium.  

• Alla skolor ska få tillgång till fritidsledare. 

• Eleverna ska få ett större inflytande över skolan och undervisningen 

• Mer pengar till material i förskola/skola  

• Nolltaxa i förskolan införs för föräldrar med låga inkomster 
 
 
Social omsorg/folkhälsa 

Vänsterpartiet vill att alla verksamheter ska präglas av ett bra bemötande, god tillgänglighet, 
nyfikenhet, delaktighet, förebyggande insatser och ett rehabiliterande förhållningssätt.  
 
Barn och unga som riskerar destruktiv utveckling ska i tidigt skede erbjudas anpassade och 
samordnade insatser gemensamt mellan skolan, individ- och familjeomsorgen samt barn- och 
ungdomspsykiatrin i syfte att stödja dem och deras föräldrar.  
 
Äldre och funktionshindrade ska känna att det är tryggt att bo i Nynäshamns kommun. För att få 
en bättre, mer sammanhängande vårdkedja och undvika att människor hamnar mellan stolarna 



vill vi inrätta en tjänst som vårdsamordnare. Den ska ha i uppgift att hjälpa till att på en 
övergripande nivå kvalitetssäkra den vård som ges i Nynäshamns kommun, samt att stärka 
samarbetet mellan vårdcirkelns olika aktörer  
 
Genom anhörigstöd och uppsökande verksamhet ska kommunen hämta in en god kunskap om 
invånarnas behov. I all planering ska kravet på tillgänglighet för alla tillgodoses.  
 
I kommunen ska det finnas många naturliga mötesplatser, dels för pensionärer, men även där 
olika generationer kan mötas på lika villkor. Behov av särskilda boenden och kommunal hemtjänst 
ska tillgodoses och personaltätheten ska öka.  
 
Vi vill ha ett samarbete mellan socialförvaltningen, skolorna och det kommunala bostadsbolaget 
tillsammans med ett effektivt och individanpassat förebyggande arbete i syfte att minska social 
utslagning ska inledas.  
 
Behoven ska mötas med en hög kompetensnivå bland våra anställda och ett ökat antal anställda 
inom framför allt äldreomsorg och hemtjänst.  

Vänsterpartiet vill att folkhälsoarbetet ska ha högsta prioritet i arbetet med att utveckla de 
kommunala verksamheterna. Forskning visar att ett långsiktigt, hälsofrämjande, målmedvetet och 
förebyggande folkhälsoarbete är ekonomiskt lönsamt. Det är en investering i hälsa för att uppnå 
även ekonomiska mål. Hushållning, även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt 
hållbar ekonomisk utveckling. För att långsiktigt komma till rätta med och förebygga framtida 
folkhälsoproblem ska arbetet i första hand inriktas på barn och ungdom.  
Ett aktivt och målmedvetet arbete mot alla former av segregation ska bedrivas inom alla 
verksamheter. 

Ekokommun Nynäshamn är och skall vara en förebild när det gäller hushållning med resurser och 
detta omfattar även de stora mänskliga resurser som finns såväl inom de kommunala 
verksamheterna som i kommunen i övrigt. Vi tar vårt ansvar för att bidra till en rättvis, solidarisk 
fördelning av våra gemensamma tillgångar och skapar goda förutsättningar för kommande 
generationer. Det av fullmäktige antagna programmet för folkhälsa, liksom FN:s Barnkonvention 
ska ligga till grund för alla kommunala beslut.  

Kvinnojour 

Ett av våra större och mest problematiska samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor. Största 
anledningen till problemet är maktstrukturen i vårt samhälle där män har övertaget. Tyvärr har 
det samtidigt varit svåra tider för Sveriges kvinnojourer. Våldsutsatta kvinnor och barn måste 
kunna få akut skydd. De ska inte mötas av en lapp på kvinnojourens dörr som talar om att de 
tvingats stänga för att bidragssystemen är kortsiktiga. Nynäshamns har äntligen fått till stånd ett 
långsiktigt samverkansavtal med den lokala kvinnojouren (PAX) i kommunen för att underlätta det 
för våra kvinnor. Vi ser också gärna att vi på sikt får ett skyddat boende i kommunen. 

Därför vill vi: 

• Att all planering ska tillgodose kravet på tillgänglighet för alla.  

• Att personaltätheten inom äldre- och handikappomsorgen ökar. 

• Att försök med 6 timmars arbetsdag inom barnomsorg/äldreomsorg. 

• Att full behovstäckning av särskilda boenden och inom hemtjänsten genomförs. 

• Att folkhälsoarbetet ska ha högsta prioritet i arbetet med att utveckla de kommunala 
verksamheterna. 

• Att ett långsiktigt och målmedvetet folkhälsoarbete ska genomsyra 
verksamheterna. 

• Att det hushålls med mänskliga resurser såväl inom de kommunala verksamheterna som i 
kommunen i övrigt. 

• Att speciella resurser satsas på verksamhet med inriktning på insatser mot olika former av 
missbruk, i första hand bland barn och ungdom.  



• Utöka ramen för fördelning utifrån behov. 

• Att personligt ombud-funktionen utvecklas och att den funktionen framöver även arbetar med 
personer med funktionsnedsättning.  

• Behålla nuvarande maxtaxa inom hemtjänst.  

• Att kommunen aktivt arbetar för att få en fullständig kvinnojour i kommunen där även skyddat 
boende ingår. 

• Skyndsamt arbeta fram trygghetsboendeplaner i hela kommunen. 
 
Boende 

Den bostadssegregation som genom borgerlig politik har blivit än mer tydlig i hela länet under de 
senare åren måste byggas bort. Det finns många som inte vill eller inte har råd att köpa sig en 
bostad. Behovet av hyresbostäder är stort från unga vuxna till äldre.  

Valfriheten för de som vill hyra sin bostad måste värnas och utvecklas. Minst 800 hyreslägenheter 
behöver byggas under de kommande fyra åren. Det ska finnas tillgång till lägenheter med rimliga 
hyror i kommunens alla delar, även i så kallade ”attraktiva lägen”.  

Inga kommunala hyreslägenheter ska omvandlas till bostadsrätter eller ägarlägenheter. 
Kommunen ska ta initiativ till att det kommunala bostadsbolaget får förutsättningar att bygga ett 
ökat antal hyresrätter utan föregående försäljning av befintligt bestånd. Klimatneutralt byggande 
som exempelvis passivhus och/eller andra olika tekniker för att göra hus maximalt energisnåla 
ska prioriteras. 
 
Bostäder bör snarast byggas runt Nynäs Gårds station, eftersom det är ett väldigt otryggt och 
osnyggt område som fått förfalla fullständigt. Att förtätningen i Ösmos centrala delar blir av är 
viktigt för tryggheten och för att fler ungdomar och äldre ska kunna bosätta sig där.  
 
En viss utbyggnad av Stora Vika, Spångbro och Trollsta  är lämplig. Närheten till kollektivtrafik är 
avgörande för om man ska bygga på landsbygden eftersom bilåkande måste minskas. Vid all 
nybyggnation ska äldre-/serviceboende, förskolor och skollokaler planeras in.  
Regeringen har pekat ut Segersäng som en möjlighet för att bygga en ny stad. Initialt är 
Vänsterpartiet försiktigt positiva till det.  
 
Upplåten mark för bilparkering kan i viss grad ersättas med låsbara cykelparkeringar vid 
bostadsbyggande. Vid alla centrala knutpunkter ska det finnas låsbara upplysta cykelparkeringar.  
 
Området kring hamnen ska användas för boende, turism och näringsverksamhet. De delar av 
strandlinjen som fungerar som fritids- och rekreationsområden för tätortens innevånare, bl. a. 
området vid Ringvägen och stränderna vid Hamnviken ska undantas från bebyggelse. Vi värnar 
strandskyddet och tillgängligheten till promenadstråk längs vattnet. 

Därför vill vi att: 

• Inga kommunala hyresbostäder säljs ut. 

• Minst 800 hyreslägenheter ska byggas 

• Ny byggnorm, byt ut en del bilparkering till cykelparkering 

• Klimatneutralt byggande ska prioriteras 

• Värna strandskyddet och tillgängligheten längs vattenlinjen 

• Ingen exploatering vid Ringvägen eller Hamnvikens stränder 
 

Kultur/fritid 

Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till 
människornas medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. 
Kulturen är en avgörande del av demokratins förmåga att utvecklas.  



 
Historia, och därmed kulturarvet, är en viktig och väsentlig del av kulturpolitiken. Det ger 
förståelse för vilka vi är och i vilket sammanhang vi hör hemma. Nynäshamn med omnejd har en 
rik kulturtradition som vi ska vara stolta över. Området har varit bebott länge och är ett av 
Sveriges fornlämningstätaste områden.  

Kulturskolan är ett samordnande centrum för mycket av kulturutövningen i kommunen och ska 
genom sitt samarbete med kommunens skolor och föreningsliv medverka till att kulturlivet 
blomstrar. Alla elever från och med förskolan ska ges tillfälle att utöva någon eller några 
konstarter och dessutom erbjudas professionella föreställningar av teater och dans varje termin. 

Några av Sveriges främsta författare, som Moa och Harry Martinson, har bott och verkat här. En 
utmaning är att ta tillvara på detta arv och göra det tillgängligt, inte bara för kommuninnevånare, 
utan för hela Stockholm och övriga Sverige.  

Biografen ”Vågen” menar vi har utvecklats mycket bra de senaste åren och den ska ges möjlighet 
att fortsätta att erbjuda en bred och attraktiv repertoar.  

Biblioteken är en viktig källa till fri information och har behållit och utvecklat sin roll i kulturlivet. 
Detta ska bevaras och utvecklas vidare. Ökad kunskap och förståelse för andra kulturer är 
nödvändig för att motverka konflikter, främlingsfientlighet och rasism och bibliotekens roll i detta 
arbete kan inte överskattas. Kommunen ska formulera en lokal biblioteksplan som innefattar 
lässtimulerande åtgärder och tillgång till digitala medier.  

Fritid 

Att erbjuda barn och unga meningsfull fritidssysselsättning är bland de viktigaste man kan göra 
för att samhället ska kunna bidra till att fostra nyfikna, positiva och kreativa medborgare. Barn 
och ungdomars behov av ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter måste därför tillgodoses. 

Föreningslivet ska stödjas och särskild uppmärksamhet ska riktas mot aktiviteter som vänder sig 
till flickor. Detta eftersom det tyvärr är allt för vanligt att flickors intressen inte prioriteras lika 
högt som pojkars. 

Utöver de aktiviteter som olika föreningar kan erbjuda måste det också finnas bra möjligheter att 
utveckla andra intressen och fånga upp större delen av de ungdomar som inte finner sin plats i 
det traditionella föreningslivet. Detta kan ske genom att kommunen bygger upp fritidsgårdar/
allaktivitetshus i alla kommunens tätorter. Lokalerna ska erbjuda möjligheter till en mångfald av 
aktiviteter av både fysisk och kulturell karaktär och ska fungera som en samlingspunkt för 
kommunens ungdomar och aktivt motverka problem med fylleri, drogmissbruk, vandalisering och 
annan skadegörelse. Gårdarna ska vara öppna för barn och ungdom i åldrarna 14 till 20 år. Vi 
anser också att det ska vara gratis att vistas där och att verksamheterna ska tilldelas betydligt 
mer resurser än i dag. 

Ett stort utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter ska finnas för alla kommunens innevånare. Alla, 
oavsett förutsättningar, oavsett ålder och oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ges möjlighet 
att delta i det utbud som finns inom kommunen.Vi menar också att finns ett behov av att skapa 
förutsättningar för ett större utbud än det som är i dag. Bland behoven finns byggandet av ett 
nytt badhus med tillhörande äventyrsbad i Nynäshamns tätort, förslagsvis i anslutning till 
Nickstabadet. 

Vi vill därför att: 

• Kulturen ska ingå som en självklar del av samhällsplaneringen i Nynäshamns kommun 

• Nynäshamns kommun redovisar en årlig barnkulturplan som kontinuerligt följs upp 

• Bibliotekens servicenivå till kommuninnevånarna förbättras.  

• Mer resurser avsätts till offentlig utsmyckning i Nynäshamn 

• Nynäshamnsområdets historia och kulturarv ska göras tillgänglig på ett bättre sätt för både 
kommunens invånare och andra 



• Fler vuxna ska finnas kring barn och ungdomar 

• Ungas inflytande över verksamheten ökas 

• De ekonomiska resurserna till verksamheten ökas 

• Mer fast personal ska finnas som kan skapa trygghet och kontinuitet under all öppen tid 

• Öppna fritidsgårdarna för verksamheter riktade till yngre barn som inte kan/vill gå på fritidshem 

• All verksamhet ska vara tillgänglig för människor med funktionshinder 

• Det inrättas en tjänst som fritidskonsulent med inriktning funktionshinder på heltid 

• Barn och unga av ekonomiska skäl inte ska tvingas avstå från föreningsaktiviteter på grund av 
för höga medlemsavgifter  

• Genusperspektiv ska tillämpas i all kultur- och fritidsverksamhet 

• Genomföra en höjning av föreningsstödet, vars syfte är att då sänka medlemsavgifter. 

• Ha ungdomsgårdar där det finns tydliga behov med generösa öppettider  

Miljö/samhällsbyggnad 

En långsiktigt ekologisk hållbar utveckling är en nödvändig förutsättning för en god livsmiljö för 
kommande generationer. Därför är det viktigt att ett aktivt och målmedvetet arbete för att minska 
och på sikt eliminera kommunens klimatpåverkan genomsyrar alla verksamheter. Kommunen ska 
sträva efter att vara en föregångare i detta arbete. 
 
De nationella miljömålen ska utvecklas lokalt och ligga till grund för all kommunal verksamhet 
liksom Agenda 21-arbetet. Målet är ett ekologiskt hållbart Nynäshamn där hushållning med 
naturresurser och kretsloppstänkande är självklart i all verksamhet.  
 
Den planerade utvecklingen av våg- och vindkraftverk, samt andra miljövänliga energislag är 
oerhört viktigt för att Nynäshamns ska bidra till att temperaturhöjningen på vår planet ska hållas 
under 1,5 grader. 
 
Samtliga fordon i den kommunala bilparken ska drivas med biogas eller annat hållbart drivmedel 
senast 2020  
 
Oljeeldningen måste ersättas med alternativa energiformer och koldioxidutsläppen måste halveras 
innan 2020. Naturgasanvändning ska fasas ut och bytas till lokalt producerad biogas. All 
kommunal verksamhet ska vara klimatneutral och fossilbränslefri senast 2030.  
 
Den enorma energi som solen ger ska utnyttjas på bästa möjliga sätt. Teknikutvecklingen har 
gjort att solceller numera är mycket mer effektiva än tidigare och för att minska förbrukningen av 
fossil energi ska solceller installeras på alla kommunala byggnader. Kommunen ska vara 
självförsörjande på energi senast 2050. 
 
Vi vill uppmuntra till att jordbruken ställs om för ekologisk odling. Vi vill underlätta för odlarna att 
få avsättning för sina produkter i närområdet genom bättre kommunal upphandling.  
 
Skyddsklassningen av känsliga naturmiljöer ska fortsätta eftersom vi vill bevara kommunens 
unika natur. 
 
Tätorternas centrala delar ska gynna gångtrafik och cyklister av både folkhälsoskäl och miljöskäl. 
Gång- och cykelbanorna ska byggas ut och kopplas ihop till ett enhetligt nät. Det ska givetvis vara 
möjligt att cykla säkert mellan tätorterna. Gårdsgatorna i Nynäshamns centrum fungerar inte 
eftersom bilister struntar i att lämna företräde och därför måste centrum bli bilfritt. Försök med 
eldrivna stadsbussar ska inledas under mandatperioden. 
 
För att minska antalet bilar totalt ska bildande av bilpooler uppmuntras och utvecklas.  
 
Ekokommun Nynäshamn ska präglas av kunskap och målmedvetenhet i arbetet för att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 



Därför vill vi att: 

• Solceller ska installeras på alla kommunala byggnader 

• Gång- och cykelbanorna ska byggas ut och kopplas ihop till ett enhetligt nät 

• Försök med eldrivna bussar i stadstrafik 

• Bilfritt i Nynäshamns centrum 

• Bilpooler uppmuntras och utvecklas 

• Klimatneutralt byggande ska prioriteras 

• Ny byggnorm införs; byt ut en del bilparkering till cykelparkering. 

• Ekologisk hållbarhet, hushållning med naturresurser och kretsloppstänkande är självklart i all 
verksamhet 

• Förbättra skötsel och upprustning av parker och grönområden i kommunen, bl.a. Stadsparken 
och Estö IP samt området kring Nickstahöjden 

• Underhållet och skötsel av gator, vägar samt gång- och cykelvägar inom kommunen ska öka 

 
VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2017 SAMT EKONOMISKT PLAN FÖR 
2018-2020 

Inledning 

Vänsterpartiets förslag till budget för 2018 samt ekonomisk plan för 2019-2021 läggs med 
utgångspunkt från att de verksamheter vi vill prioritera ska tillförsäkras de resurser som bedöms 
nödvändiga för att bedriva en verksamhet på en kvalitativt hög nivå.  

Absolut inget kan motivera de neddragningar som tidigare har gjorts under många år inom Barn 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Det vi skördar idag är resultatet av ett för 
försiktigt satsande på våra barn, inte minst inom förskolan och för alla barn som är i behov av 
särskilt stöd. Skolinspektionen har också gett oss berättigad kritik i de frågorna. Att vart 5 barn 
inom skolan har mer än 20% frånvaro ska ses som ett stort misslyckande och det förebyggande 
arbetet måste prioriteras. 
 
Senaste medarbetarundersökningen inom förskoleområdet anser vi är en katastrof för 
Nynäshamns som arbetsgivare. INTE en enda personal kände att de hann med det de var ålagda. 
Det är en stor skandal och den faktiska konsekvensen av styrande koalitionens tidigare lagda 
budget under hela 2000 talet.  Det är skamligt och det är en trend som måste vändas.  
 
Vänsterpartiets tveklöst största satsning sker inom BUN och på att alla barn och ungdomar ska ha 
rätt att uppnå målen i skolan. Med det förslag till budget den styrande koalitionen presenterar 
kommer det inte heller att finnas tillräckliga resurser att göra nödvändiga satsningar på 
förebyggande arbete bland i första hand barn och ungdom, vilket är en förutsättning för att 
kostnaderna inom detta område ska kunna minska på sikt.  
 
Betydande satsningar på bostadsbyggande och näringslivsetableringar måste göras görs under 
planeringsperioden. Detta kommer i första skedet att märkas på en än mer ökad belastning för 
MSN/MSF vad gäller detaljplaner för kommande nyetableringar även om det är det osannolikt att 
dessa satsningar kommer att få någon större effekt förrän mot periodens slut.   
 
Stödet till föreningslivet har visserligen ökat något under de senare åren, men fortfarande står 
många barn och unga utanför det aktiva föreningslivet av ekonomiska skäl. Det har, bl.a. på 
grund av höga medlemsavgifter för barn och unga i stora stycken blivit en klassfråga om någon 
har möjlighet att delta. Detta innebär att många av de som bäst skulle behöva föreningslivets 
verksamheter ställs utanför av ekonomiska skäl och i sin förlängning kommer detta att generera 
ökade kostnader för Socialnämnden/-förvaltningen.  
 
Behovet av ökad personaltäthet inom äldre- och funktionshinderomsorg är också en prioritet. Vi 
ser ökade sjukskrivningstal som ett samhällsproblem och detta vill åtgärda genom att införa sex 
timmars arbetsdag.   



Resurser som kan möta de ständigt ökande behoven av insatser och de därav ständigt 
återkommande underskotten måste tillföras socialförvaltningens budget. 

I den sittande minoritetens förslag ryms inte heller möjlighet till att öka personaltätheten så att 
det konkret märks inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Detta leder tveklöst till en 
accelererad stress och till följd av det på sikt en ökning av sjukskrivningarna. Socialnämnden 
måste därför tilldelas resurser utöver vad som finns i den styrande koalitionens förslag. 

Varje år ökar pris och löner. Om en kommun ska anpassa verksamheten utifrån den verkligheten 
så finns det i princip bara fyra vägar att gå: 

 a) Sänka ambitionsnivån, d.v.s. skära i verksamheterna 

 b) Höja avgifterna 

 c) Höja skatten  

 d) Effektivisera 

För att börja med det sista kan det finns en liten möjlighet att någonstans få en mer effektiv 
verksamhet som inte går ut över kvalitén, men det är av marginell betydelse och kommunen har 
under en lång tid haft en mycket ”slimmad” verksamhet där det inte finns så mycket ytterligare 
att ta av. Vägen som innebär att skära i verksamheten är ingen väg man vill beträda, om man är 
en anhängare av välfärdsstaten. Det andra alternativet, höjda avgifter, är mycket värre än att 
höja skatten, eftersom då alla får betala lika mycket oberoende av inkomst. En skattehöjning i 
kommunen är förvisso inte progressiv, men en höginkomsttagare betalar ändå in mer pengar i 
absoluta tal än en låginkomsttagare. 
  
Kommunalskatten är alltså alltid omfördelande och fördelar om mellan de som har mycket till dem 
som har lite. Visst skulle det bli ännu mer rättvist om kommunalskatten vore progressiv, men det 
är ett förslag som inte finns politisk majoritet för i dagsläget. 

Ett viktigt historiskt perspektiv att ha med sig är hur skatteuttaget förändrats under 1900-talet i 
Sverige: 1930 var den kommunala skatten i genomsnitt 8,09 öre per skattekrona. 1960 var den 
totala kommunala skatten (både för kommun och landsting) 14,63 och 1990 hade den stigit till i 
genomsnitt 31,16, vilket är den ungefärliga nivå som bibehållits under hela 90-talet fram tills 
idag. Betyder det här att vi 1960 och i än högre grad 1930 var mycket rikare än vad vi är idag? 
Nej, naturligtvis inte. Det som är intressant för medborgaren är hur mycket som finns kvar i 
plånboken efter det att hon eller han betalat sin skatt. Man brukar prata om hur mycket den 
disponibla inkomsten är eller hur stor köpkraften är.  
 
Fast vi idag betalar en högre andel av våra inkomster i skatt, har vi ändå en starkare köpkraft och 
kan köpa mycket mer för våra pengar än vad man kunde göra 1960 eller 1930. Låt oss leka med 
tanken att vi om 50 år skulle ha en kommunalskatt på 50 %. Skulle det göra oss fattigare? Det 
intressanta är dock inte vilken nivå skatten ligger på, utan vad vi får ut av de gemensamt satsade 
pengarna och hur mycket det finns kvar att disponera helt själv. Det handlar alltså om hur mycket 
vi ska konsumera privat och hur mycket vi ska använda tillsammans. 

Utifrån ovanstående resonemang föreslår vi en skattehöjning på 90 öre i förhållande till 
treklöverns förslag till Mål och budget. Det betyder ca 90 kronor mer i månaden för den som 
tjänar 15 000 kr i månaden och ca 135 kronor mer per månad för den som har en månadslön på 
20 000 kr.  
 
Vänsterpartiet i Nynäshamn föreslår med anledning av ovanstående att den kommunala 
skattesatsen höjs till 20,85 kr. Detta kommer att tillföra kommunen ca 62 mkr i ökade intäkter.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTSSATSER  

Kommunfullmäktige beslutar: 

• Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2017 till 20,85 kr per skattekrona. 



• Fastställa Vänsterpartiets förslag till Mål och Budget för år 2018 för Nynäshamns kommun samt 
fastställa Vänsterpartiets förslag till Ekonomisk plan för åren 2019-2021. 

• Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för lång- och kortfristiga lån på 1100 mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till 
företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 

• Såsom egen skuld ingå borgen för Nybo ABS låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 900 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

• Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

• Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2018 till 1,75%. 

• Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för lång- och kortfristiga lån på 950 mkr.   

• Till de i kommunfullmäktige representerande politiska partierna ska partistöd utgör med: 
grundstöd 47500 per parti, mandatstöd 24000 per mandat i fullmäktige.  

 

Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2018 - 2021 
 

Nämnd: 2018 2019 2020 2021

KS 165 158 159 161

BUN 692 727 755 789

SON 510 532 553 577

KFN 50 51 52 54

MSN 65 68 71 72

Mex 7 8 9 10

Summa nämnder 1431 1526 1589 1649

Finansförvaltnin
gen 27 28 28 29

Budgetresultat 10 11 13 15

Ofördelade 
medel 5 7 7 8

Sumna totalt 1531 1590 1650 1715


