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Mål och Budget 2013-2015
God ekonomisk hushållning
I kommunallagen finns ett nationellt mål om god ekonomisk hushållning i de
verksamheter som kommunen bedriver. Varje kommun ska själva definiera vad
god ekonomisk hushållning innebär för den egna organisationen. Nacka
kommun har valt att definiera begreppet som en sammanvägd bedömning av
nämndernas lägen utifrån verksamhetsresultat och insatta resurser.
De finansiella målen som ingår i det övergripande målet kommunal ekonomi i
balans väger tungt vid bedömningen utifrån kommunens egen målsättning och
kommunallagen. Bedömningen för Nacka är att det brister vad gäller God
ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. Kommunen räknar inte
med att uppnå de finansiella målen samtidigt som flera verksamheter inte klarar
en budget i balans. Flera investeringsprojekt har inte klarat budget.
Ombyggnaden av stadshuset och exploateringen av Älgö är bara två av dessa.
Samhällsekonomiska förutsättningar
Den senaste tidens utveckling av världsekonomin med många länders
galopperande skuldsättning är ett orosmoln som med största sannolikhet
kommer påverka de ekonomiska förutsättningarna en längre tid framöver. Även
om Sverige är i en bättre situation än många andra länder har vi de senaste åren
haft en dramatisk skuldökning på olika nivåer i samhället.
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Nackas ekonomiska situation är ohållbar
Det strategiska målet Ekonomi i balans Har stora brister och kommunens
skuldsättning har ökat dramatiskt de senaste tio åren. För att inte vältra över en
allt större skuldbörda på kommande generationer måste kommunen växa av
egen kraft och inte på kredit som i dag. De senaste tio åren har vi bara
finansierat 38 % av alla investeringar med skattemedel. Resten har vi lånat på
banken eller fått in genom att sälja ut Nackabornas gemensamma tillgångar.
Miljöpartiet vill att vi med start nästa mandatperiod ska ha ett kommunalt
överskottsmål och förutom att finansiera alla investeringar över tid till 100 %
med skattemedel, också sätta av 1 % av skatteintäkterna till att betala av
kommunens skulder. Kommunens skulder består i dag tyvärr inte bara av
banklån, vi har också stora skulder i form av eftersatt underhåll.
Blir inte skattefinansieringsgraden vid investeringar högre vältrar vi över en allt
större skuldbörda på våra barn och barnbarn. Ett delmål i Miljöpartiets politik är
att ha en låneskuld som understiger två miljarder kronor i början av nästa
mandatperiod för att på sikt landa på noll.

Nuvarande utveckling av långsiktig skuld 2006 2015 (Mkr)
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Miljöpartiet vill bryta den skenande skuldsättningen och sänka kommunens
långfristiga skuld med 800 mkr till 2015 jämfört med nuvarande prognos.
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Befolkningsutvecklingen
År 2000 hade Nacka ca 75 000 invånare och idag ca 93 000. Miljöpartiet anser att
vi vuxit för fort i förhållande till vår infrastruktur och våra ekonomiska
förutsättningar men, enligt kommunens befolkningsprognos bedöms Nacka
klara av att växa ännu fortare. Istället för en befolkningsökning med 15 000 nya
invånare som har skett under de senaste tio åren räknar den moderatledda
alliansen att vi klarar av en tillväxttakt med drygt 20 000 invånare under de
kommande tio åren.
I skuggan av Global Warming och Peak Oil är ett välfungerande fossiloberoende
transportnät helt avgörande för kommunens framtida utveckling. Tunnelbana till
Nacka är en välkommen satsning men är ingenting som löser vårt
transportbehov under de närmsta åren. Kommunen planerar för en del nya
gång- och cykelbanor men för övrigt är det ökad biltrafik som gäller i Nacka.
Utöver transportnätet är det dessutom mycket annan infrastruktur som också
måste hänga med i utvecklingen. Alla infrastruktursatsningar kostar stora
summor pengar och det är inte hållbart att som idag växa på lånade pengar i den
finansiellt osäkra framtid som nu råder.
Vi i Miljöpartiet anser att en tillväxttakt om drygt 20 000 invånare på tio är mer än
vad Nacka klarar av varken ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Vi tror inte att
en årlig befolkningsökning större än födelseöverskottet +500 inflyttade ca 1 250 st
är möjligt under den närmaste tioårsperioden. Även denna ökning kräver
satsningar på kraftigt utökad kollektivtrafik och andra stora kostsamma
infrastruktursatsningar. Eftersom vi dessutom vuxit ohållbart de senaste åren
behöver vi också först komma ikapp verkligheten innan vi fortsätter att växa.

Skattenettot
Miljöpartiet föreslår en höjning av skattesatsen med 19 öre vilket ger 45 mkr
extra i kommunkassan och gör att kommunalskatten hamnar på 18,80 kr. Trots
höjningen av skattesatsen placerar vi oss lågt bland de kommuner i Sverige med
låg skattesats. Skattenettot för 2013 ökar med 5,4 procent eller 224 mkr jämfört
med årsprognosen i T2 för 2012. Nacka har vuxit mycket på senare år och
tillväxten har till stor del finansierats med lånade pengar och utförsäljningar,
detta vill Miljöpartiet nu att kommunfullmäktige sätter stopp för.
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Investeringar
Kommunens långsiktiga skuldsättning har tagit en oroande utveckling särskilt
med tanke på den finansiella oron i världen orsakad av just en för hög
skuldsättning. Ingen kan säga något bestämt om ränteutvecklingen de
kommande åren men med en relativt normal räntenivå på ca 5 % år 2015 blir
bara räntan på kommunens skuld 140 mkr/år (140 mkr = 60 öre på skatten)om vi
fortsätter på samma sätt som tidigare. Miljöpartiet vill stoppa Kvarnholmsbron
och samtidigt bromsa övriga exploateringar och investeringar för att
tillsammans med den föreslagna skattehöjningen sänka kommunens långsiktiga
skuld till 2 miljarder kronor vid utgången av denna mandatperiod.
Vi vill också separera de investeringar som är direkt lönsamma ur ett
livscykelperspektiv från övriga investeringar, för att lättare kunna prioritera och
fatta kloka beslut. Det är också viktigt att vi i beslutsunderlagen får en korrekt
bedömning av investeringarnas ekologiska, ekonomiska och sociala
konsekvenser.
Miljöpartiet vill att kommunen under år 2013 investerar 50 mkr i vindkraft utanför
kommunen och 50 mkr i solcellsel i den egna kommunen. Båda investeringarna
är redan idag ekonomiskt lönsamma ur ett livscykelperspektiv då kommunen
enligt gällande regelverk slipper betala energiskatt på den el vi producerar för
att själva förbruka.
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MÅL OCH BUDGET
2013-2015
Bokslut Budget
2012 T 2
2011
2012

2013

2014

2015

-3 781,5

-3 838

-3 868

-4 034

-4 134

-4 300

0,4

45,0

32

12

20

20

Realisationsvinster försäljning tomträtter

1,4

0

92

0

0

0

Övriga realisationsvinster

1,3

1,0

1

1

1

1

-183

-228

-214

-245

-238

-246

-3 961,4

-4 020

-3 957

-4 266

-4 351

-4 525

Skattenetto

3 956

4 115

4 171

4 395

4 554

4 768

Finansnetto

-20,5

-72,4

-52,8

-62,7

-72,5

-62,7

Resultat före extraordinära poster

-25,4

22,8

161,4

66,3

130,5

180,3

Extraordinära poster

-28,7

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat
Årets resultat (exklusive reavinster
tomträttsförsäljningar)

-54,0

22,8

161,4

66,3

130,5

180,3

-55,4

22,8

69,4

66,3

130,5

180,3

Balanskravsresultat

-28,1

21,8

68,4

65,3

129,5

179,3

Årets resultat exklusive realisationsvinster

-55,8

-22,2

37,4

53,3

109,5

159,3

RESULTATRÄKNING Mkr
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
och realisationsvinster
Realisationsvinster inom
exploateringsverksamheten

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader (tkr)
Kommunstyrelsen

Budget
2012

Prognos
2012

Budget
2013

Skillnad
B 2012

Överförmyndarnämnden

104 359
6 342

181 688
6 342

138 209
6 642

32%
4,7%

Naturreservatsnämnden

9 216

9 700

9 516

3,3%

25 029

25 029

25 929

-3,6%

154 467
1 224 146

156 467
1 199 200

155 595

0,7%

1 255 094

2,5%

Fritidsnämnden

128 584

Kulturnämnden

122 084

127 584
121 084

130 766
124 448

1,7%
2%

94 702

89 690

92 503

-2,3%

2 232 831

2 230 186

2 327 321

4,2%

4 101 760

4 146 970

4 266 023

4%

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Social- och äldrenämnden

Arbets- och företagsnämnden
Utbildningsnämnden
Summa:
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Särskilda beslut
Kommungemensamt och Kommunstyrelsen
1) Skattesatsen för år 2013 fastställs till 18:80 kronor.
2) Kommunfullmäktige beslutar att vi med start nästa mandatperiod ska ha
ett kommunalt överskottsmål och förutom att finansiera alla investeringar
över tid till 100 % med skattemedel, också sätta av 1 % av skatteintäkterna
till att betala av kommunens skulder.
3) Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skära
i investeringar och exploateringar i syfte att hålla kommunens långsiktiga
skuld under 2 miljarder kronor till början av nästa mandatperiod.
4) För att underlätta beslutsfattandet separeras de investeringar som är
lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv från övriga ”olönsamma”
investeringar.
5) I alla investeringars beslutsunderlag ska finnas redovisat investeringens
ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.
6) För att underlätta beslutsfattandet ska alla exploateringsredovisningar
utöver en kostnadsbedömning även innehålla en bedömning av
exploateringens påverkan på skatteunderlaget.
7) Tio miljoner av skolornas IT kostnader ska överföras till myndighet &
huvudman under kommunstyrelsen.
8) Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 200 tkr till redovisning och
uppföljning av kommunens totala utsläpp av växthusgaser och att ta fram
kommunens ekologiska fotavtryck.
9) Kommunen beslutar att avsätta 200 tkr till Inventeringar och analyser
kring kommunens sårbarhet inför förväntade effekter av kommande
klimatförändringar.
10) Kommunfullmäktige beslutar om att anställa en miljödirektör för att se
till att kommunens miljömål får genomslag i alla verksamheter.
11) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Kommunstyrelsen för år
2013 enligt Miljöpartiets förslag.
Överförmyndarnämnden
12) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Överförmyndarnämnden
för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag.
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Naturreservatsnämnden
13) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Naturreservatsnämnden
för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag.
14) Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i ansvar att överföra resurser
från tekniska nämnden till Naturreservatsnämnden när/om ansvar som
kräver resurser förs över från TN till NN.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
15) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag.
16) Kommunen ska verka för större blandning av bostäder och verksamheter
vid all nyplanering.
17) Sänka p-normen vid samtliga byggnationer jämfört med idag.
18) Fokusera på människors rörelsebehov istället för bilarnas.
19) Verka för att breda cykelvägar prioriteras till gena lägen och att bilar får
ta omvägen.
20) Se till att kollektivtrafiken är med i ett tidigt stadium av planarbetet, så att
den kan vara snabb, punktlig bekväm och den självklara normen för
dagligt resande.
21) Utred spårtrafik till Ormige och områden för spårvägsreservat till
Orminge och vidare mot Värmdö.
22) Kommunen ska verka för att det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav
tillgodoses i alla stadsbyggnadsprocesser.
23) Stadsbyggandet ska ske med en övergripande målsättning om ett helt
fossilfritt Nacka år 2050. Detta ställer höga krav på byggnaders
utformning, på infrastrukturens utformning och på kollektivtrafik.
Tekniska nämnden
24) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Tekniska nämnden för år
2013 enligt Miljöpartiets förslag
25) Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av VA-taxan med 25% redan
från 1 januari 2013, i avvaktan på den konsekvensutredning som nu
genomföres
26) Kommunfullmäktige beslutar att satsa 200 tkr på bättre skyltning till
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor.
27) Kommunfullmäktige beslutar att satsa 200 tkr på en kampanj för att få
fler att ställa bilen.
28) Kommunen beslutar att via en kampanj finansierad av Tekniska nämnden
informera Nackaborna om vad man inte kan spola ner i toaletten.
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Social- och äldrenämnden
29) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Social- och
äldrenämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag.
Fritidsnämnden
30) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Fritidsnämnden för år
2013 enligt Miljöpartiets förslag
Kulturnämnden
31) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Kulturnämnden för år
2013 enligt Miljöpartiets förslag
32) Nacka kommun ska ha en kulturskola och inte enbart en musikskola,
därför behöver vi införa kulturskolecheck istället för musikskolecheck.
Arbets- och företagsnämnden
33) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Arbets- och
företagsnämnden för år 2013 enligt Miljöpartiets förslag
Utbildningsnämnden
34) Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget för Utbildningsnämnden för
år 2013 enligt Miljöpartiets förslag
35) Kommunfullmäktige beslutar att under 2013 förbereda för att inför
budgeten 2014 bryta loss hyresersättningen från skolpengen och ersätta
denna separat enligt motionen ”Ett steg mot en rättvisare skola”
36) P.g.a. dåligt markutnyttjande ska inga fristående förskolebyggnader i
kommunen byggas i endast ett plan.
37) Kommunfullmäktige beslutar om att instifta två olika stipendier till
gymnasieskolan att utdelas av Utbildningsnämnden, sammanlagt 120 tkr
38) Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 1,3 mkr för att på prov införa
gratis skolfrukost i alla Nackas skolor och förskolor under en
försöksperiod på tre månader.
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Kommunstyrelsen
Ansvar och uppdrag
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning och uppsikt över
kommunens samlade verksamhet men har också ett ansvar som nämnd för
arbetsgivarfrågor, näringslivs- och arbetsmarknadspolitik, fastighetsfrågor och
markpolitik, god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör
trygghet och säkerhet.
Den sammanfattande bedömningen av kommunstyrelsens måluppfyllelse är bra
men behöver förbättras. Tidigare års uppåtgående trend har avstannat och några
av nyckeltalen för de strategiska målen har backat. Kommunens sjönk i Svenskt
näringslivs senaste ranking av kommunernas näringslivsklimat. De flesta nya
jopp i Sverige skapas av små företag och alltfler vill starta eget. Miljöpartiet vill få
fler att ta steget till att starta eget genom att starta en avdelning inom
kommunen som ska kunna ta hand om delar av administrationen hos nystartade
företag (se Arbets- och Företagsnämnden).
Kommunen tar bra klimathänsyn vid ombyggnation och renoveringar av egna
fastigheter men behöver bli bättre på att ställa miljökrav när andra bygger. När
det byggs på mark som kommunen äger är det lätt att ställa miljökrav, det är ett
bra argument för att inte sälja ut kommunens mark. För att få en god livsmiljö
och långsiktig hållbar utveckling är det viktigt att satsa på en ny modern
infrastruktur för ett framtida fossiloberoende samhälle vilket också underlättas
av strategiska markinnehav.
Arbetet med att konvertera oljeanläggningar till fjärrvärme fortsätter och
Miljöpartiet vill att ingen olja ska användas till uppvärmning efter år 2014. Med
den oljeprisutveckling vi haft de senaste åren borde dessa investeringar vara
lätta att räkna hem och Miljöpartiet vill separera investeringar som är lönsamma
i ett livscykelperspektiv från ”olönsamma” i investeringsbudgeten för att kunna
finansiera dessa separat.
En utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik är nödvändigt för ett hållbart Nacka
och Miljöpartiet välkomnar förstudien om tunnelbana till Nacka. Även om det
inte är kommunens uppgift att bygga spår måste kommunledningen ta ett större
ansvar både vid planering och i kontakter med berörda myndigheter. Vid
byggandet av en ny Skurubro måste även en spårlösning finnas med i
planeringen.
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Kommunens mål om miljövänlig och effektiv inköpsverksamhet har brister och
här vill vi att kommunen inför det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav som
grundkrav vid all upphandling. Kommunen behöver också förbättra kontrollen på
att vi verkligen får vad vi betalar för.
Kommunen har många bra miljömål men, tyvärr är det mest pappersprodukter
som ligger och samlar damm. Det är nu hög tid att damma av alla goda
intentioner och omsätta dessa i handling. Miljöpartiet vill upprätta en tjänst som
Miljödirektör med uppdrag att se till att kommunens miljömål får genomslag i
alla kommunens verksamheter. Det är viktigt att alla drar åt samma håll. Har
man mål är det viktigt med en strategi för att följa upp och se till att besluten
verkställs, annars blir det bara en massa tjusiga mål och ett spel för galleriet.
Miljöpartiet vill att Nacka kommun skall redovisa och följa upp hur situationen är
vad gäller kommunens totala utsläpp av växthusgaser och av kommunens
ekologiska fotavtryck.
Inventeringar och analyser bör göras av kommunens sårbarhet inför förväntade
effekter av klimatförändringar, häftiga oväder etc. Sådana mätningar och
inventeringar ger viktiga underlag för såväl kortsiktiga insatser som planeringen
på längre sikt.

Ramärendet
I ramärendet lades 50 000 kronor till avseende kostnader för val. Prognosen för
markförvaltning för 2013 är 6,3 miljoner kronor högre än budget 2012. För
fastighetsprocessen lades 40 miljoner kronor in för ökad kapitaltjänst.
Nämndyttrande
40 miljoner kronor inom fastighet som lades till i samband med ramärendet,
som avser ökad kapitaltjänst, har tagits bort. Nya prognoser för kapitaltjänsten
har gjorts främst p.g.a. sänkningen av internräntan, men även p.g.a.
omprioriteringar av investeringar inom fastighetsprocessen. Den sänkta
internräntan innebär i detta sammanhang ingen besparing för kommunen.
En ny prognos för markförvaltning minskar budgetposten med 2,7 miljoner
kronor jämfört med ramärendet. Museiprojektet HAMN är ett regionalt
utvecklingsprojekt som ägs av Nacka kommun. Invigningen är förskjuten med ett
år på grund av den miljösanering som genomförts på området under föregående
år. Den förlängda projekttiden innebär i praktiken att de totala kostnaderna i
projektet ökar för Nacka kommun i för hållande till ursprunglig budget. Projektet
önskar därmed att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra
projektet 2,6 mkr i mål och budget för 2013 för att kunna slutföra projektet enligt
reviderad tidplan. Detta är beaktat i nedanstående ram.
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Miljöpartiets förslag
Nämnden tilldelas 138,2 mkr vilket är en ökning med 32 %. Den stora ökningen
beror på att vi inte vill att skolorna ska behöva betala hela priset för kommunens
kostsamma och tvivelaktiga IT-avtal. Vi flyttar i vår budget 10 mkr av skolornas IT
kostnader till M & H enheter. Vi ser också HAMN som ett högriskprojekt och vill
inte flytta över denna gökunge till kulturnämnden innan/om den lär sig flyga på
egen hand. Vidare vill vi avsätta 2 mkr för att se till att kommunens miljömål följs
i alla led. Vi vill avsätta 200 tkr till redovisning och uppföljning av kommunens
totala utsläpp av växthusgaser och kommunens ekologiska fotavtryck. Vi vill
också avsätta 200 tkr till Inventeringar och analyser kring kommunens sårbarhet
inför förväntade effekter av kommande klimatförändringar.

Skillnad
(12B/Ram13)

Förändring
Verksamhet

Budget Ramären
2012 (tkr) det (tkr)

Nämnd- Miljö
yttrande partiet

Ram
2013 (tkr)

%

KS totalt

-104 359

-33 750

KF och KS

-30 722

-50

0

0

-30 772

-50

0%

0

0

0

-76 783

0

0%

Stadsledningskontor -76 783

37 300 -37 400 -138 209

(tkr)

-33 850 32%

Fastighetskontoret

0

-40 000

40 000

-10 000

-10 000

-10 000

Markförvaltning

8 400

6 300

-2 700

0

12 000

3 600

-43%

Nacka Brandstation

-5 254

0

0

0

-5 254

0

0%

Oförutsett

0

0

0

-10 000

-10 000

-10 000

M&H

0

0

0

-17 400

-17 400

-17 400

Sociala tjänster

0

0

0

0

0

0

Teknik och IT

0

0

0

-10 000

-10 000

-10 000

HAMN

0

0

0

-5 000

-5 000

-5 000

Miljö&Stadsbyggnad

0

0

0

-400

-400

-400

Arbets & Företags

0

0

0

0

0

0

Hållbar utveckling

0

0

0

-2 000

-2 000

-2 000

Överförmyndar

0

0

0

0

0

0

Produktion

0

0

0

0

0

0

FFS

0

0

0

0

0

0

VSS

0

0

0

0

0

0
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Överförmyndarnämnden
Ansvar och uppdrag
Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt annan lag och
författning. Nämnden har sammanfattat sitt uppdrag i följande mening:


Överförmyndarnämnden ska tillvarata och bevaka huvudmännens
intressen genom att utöva tillsyn över gode männens och förvaltarnas
sätt att genomföra sitt uppdrag

Ledord för verksamheten
Nämnden har även tagit fram tre ledord som ska vara vägledande för
nämndens sätt att utföra sitt uppdrag. Ledorden är skrivna i
prioritetsordning.
1. Rättssäker myndighetsutövning
2. Effektiv verksamhet
3. God information och service
Med en åldrande befolkning ökar behovet av gode män
Trots intensiva ansträngningar är det svårt att skaffa gode män/förvaltare till
vissa huvudmän. Nämnden arbetar aktivt med rekrytering och utbildning av gode
män. Nämnden har även tagit beslut om att höja arvodet för de gode män som
tar på sig de svåraste uppdragen. I praktiken har inte detta genomförts eftersom
ekonomin inte tillåter det. Nämnden når inte målet att 95 procent av
huvudmännen ska erbjudas en god man senast tre månader efter komplett
underlag föreligger. Uppföljning visar att 74 procent av huvudmännen är nöjda
med hur gode mannen utför sitt uppdrag. Målnivån är 80 procent och detta är en
försämring jämfört med föregående år. I de granskningar som
tillsynsmyndigheter gjort under året har nämnden inte fått någon kritik.
Nämnden arbetar konsekvent med att höja gode männens kompetens genom
utbildningar och regelbundna informationsbrev.
Ramärendet och nämndyttrande
Överförmyndarnämnden har tilldelats en oförändrad budgetram för år 2013 och
2014 med 6 342 tusen kronor per år. För 2015 har nämnden tilldelats en
budgetram för år med 6 405 tusen kronor, en uppräkning med 1procent.
Nämnden menar att den bör kompenseras för den ökade volymökningen vad
gäller arvoden. Budgetramen bör utökas med 100 tkr.

sid 14 av 40

Miljöpartiets förslag
Miljöpartiet bifaller nämndens förslag men föreslår en ytterligare höjning med
200 tkr för att utöka bemanningen. Detta behöver göras för att klara den ökande
ärendemängden och höjda krav på dokumentation samt önskemål på bättre
service.
Nettoredovisning (tkr)
Skillnad
(12B/Ram13)

Förändring

Verksamhet
Överförmyndarverksamhet

Ramär
Budget endet Nämnd- Miljö
2012 (tkr) (tkr)
yttrande partiet

-2 627

0

-168

0

Myndighet och huvudman

-3 547

0

Summa

-6 342

0

Nämnd & nämndstöd

-100

-100

Ram
2013
(tkr)

(tkr)

%

-2 727

-100

4%

-168

0

0%

-200

-3 747

-200

8%

-200

-6 642

-300

4,7%

Naturreservatsnämnden
Ansvar och uppdrag
Naturreservatsnämnden ansvarar för Velamsund samt övriga naturreservat
där kommunen är reservatsförvaltare. Nämnden ska utveckla
Velamsundsområdet som friluftsområde med ökad tillgänglighet för
Nackaborna. Nämnden ska även tillse att områdets natur- och kulturvärden
för friluftslivet bevaras. Arbetet skall bedrivas i nära samverkan med
allmänheten, föreningar, företag och verksamheter med anknytning till
Velamsund. På tillämpligt sätt ansvarar nämnden för övriga naturreservat
där kommunen är reservatsförvaltare. Av reglementet framgår vidare att
nämnden i naturreservaten ansvarar för kommunens vägar, gator och
naturmark.
Naturreservatsnämnden har utfört ett bra arbete med de resurser de har tillförts
men är i behov att en större budget för att tillgodose de behov som Nackas
naturreservat kräver.
Nacka kommuns unika och rika natur ska tas tillvara och utvecklas, både för
dagens och morgondagens invånare. Alla Nackabor ska ha nära till park eller
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grönområde och tillgång till kommunens stränder. Avsikten med Nackas
naturreservat bör vara att bevara naturmiljön och ge allmänheten tillgång att
uppleva den.
Bevara naturmiljön i reservaten
En viktig princip i en politik för hållbar utveckling är att mänsklig verksamhet ska
ske med hänsyn till naturen och anpassas så att livet och dess mångfald inte
hotas. Det är därför viktigt att andra verksamheter i Nackas naturreservat inte
skall få ske på bekostnad av avsikten med reservaten och dess naturmiljö.
Nackas naturreservat ska vara till för alla
Vår välfärd, vårt välbefinnande, vår framtid är beroende av naturen. Nackas unika
naturområden är en viktig källa för livskraft och återhämtning och därför bör de
vara öppna och åtkomliga för allmänheten.
Miljöpartiet vill se att mer pengar satsas på Nackas naturreservat så att vi ser till
att tillgängliggöra dem för alla. Vi vill exempelvis satsa på bättre skyltning samt
säkerställa tillträde för exempelvis funktionshindrade och barnvagnar.
Mer ansvar åt naturreservatsnämnden
Under året har mer ansvar för reservaten liksom tillskapande av reservat
överförts till Naturreservatsnämnden vilket överensstämmer med vad vi arbetat
för. Det är ett steg på rätt väg. Det innebär också att kostnader flyttas över från
Tekniska nämnden till Naturreservatsnämnden. Men ännu mer ansvar bör
överföras till nämnden för att säkerställa att Nackas naturreservat skapas och
sköts för sitt syfte. Fortfarande hanteras vissa frågor som berör reservaten av
andra nämnder. Detta bör alltså ändras på.
Vidare bör Naturreservatsnämnden ha ett helhetsgrep över alla kommunens
naturområden, oavsett om de är klassificerade som reservat eller inte. Nämnden
behöver även ha större inflytande över reservatens angränsande områden så
som byggnader och verksamheter som ligger intill naturreservaten.
Ramärendet och nämndyttrande
Naturreservatsnämnden har tilldelats en budgetram för 2013-2015 på 9,2 mkr i
kommunstyrelsens förslag till budgetramar. Nämnden föreslår att 300 tkr
avsätts för ökade underhållsinsatser.
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Miljöpartiets förslag
Miljöpartiet bifaller nämndens förslag men påpekar att om nämnden ska ta över
ansvar från tekniska nämnden måste resurser för detta nya ansvar också föras
över från tekniska nämnden. Nämnden erhåller för 2013 en ram på 9 516 tkr, en
ökning med 3,2 % jämfört med budget för 2012.
Nettoredovisning (tkr)
Förändring
Verksamhet

Budget
Ramären Nämnd- Miljö
2012 (tkr) det (tkr) yttrande partiet

Entreprenad och övrig
drift

-8 648

0

Nämnd & nämndstöd

-568

0

-9 216

0

Summa

-300

-300

0

0

Ram
2013
(tkr)

Skillnad
(12B/Ram13)
(tkr)

%

-8 948

-300

3,5%

-568

0

0%

-9 516

-300

3,3%

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ansvar och uppdrag
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarar för myndighets- och
huvudmannauppgifter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet. Mer precist
fullgör nämnden de uppgifter som åligger byggnadsnämnd enligt bl.a. plan- och
bygglagen samt sådan kommunal nämnd som avses i bl.a. miljöbalken och
livsmedelslagen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta innebär bl.a. att









På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som
skall antas av kommunfullmäktige. Upprätta och anta detaljplaner enligt
enkelt planförfarande.
På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till naturreservat samt
skötselföreskrifter för dessa.
Se till att det finns kartor över kommunen för fysisk planering och
infrastruktur.
Besluta om bygglov.
Hantera frågor om dispens från reglerna om strandskydd.
Utöva tillsyn över miljöer och lokaler.
Ha synpunkter på funktion, gestaltning och utformning.
Bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor.
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Ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stadsplanering
Miljöpartiet anser att stadsutvecklingens och planeringens viktigaste uppgift är
att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt uthålliga samhällen. Vi
vill modernisera Nacka för kommande generationer och kommande utmaningar.
Vi vill skapa ett humanare, lugnare, grönare Nacka där alla kan trivas och slå rot.
Inriktningen för bostadsbyggandet i Nacka bör i huvudsak vara hyresrätter för
den öppna marknaden, i synnerhet i områden där denna boendeform saknas. Vi
vill motverka att fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter i de mest attraktiva
områdena. En kommun med blandade bostads- och upplåtelseformer blir
mindre segregerad. Nacka har ett stort underskott av både normalstora
hyresrätter och små lägenheter med överkomlig hyra för ungdomar och äldre
och det är viktigt att vi får bättre balans i bostadsutbudet.
Bygg nytt på gammal mark
Nybyggnation ska i första hand ske på redan hårdgjord mark, gamla
parkeringsplatser och industritomter mm. Ny- och ombyggnation ska fokusera
på miljöförbättringar och energieffektivisering.
Bergs oljehamn
Vi vill att tomträttsavtalet för Statoils bränsledepå vid Jarlaberg sägs upp i god
tid, och att området reserveras för miljöanpassade bostäder byggda med den
senaste miljöteknologin, mestadels hyresrätter
För ett grönare och skönare Nacka
Grönområden, områden med strandskydd och av riksintresse måste i högre grad
skyddas mot exploatering. Inventering och förstärkning av grönstruktur är viktigt
när Nacka förtätas. Vi behöver såväl tydligt avgränsade stadsparker, ovårdade
mellanrum, skyddade reservat och trädkantade gator. Att erbjuda kvalitativa
grönytor för rekreation, sport, paus och återhämtning är en självklarhet i en
modern tätortskommun. Stränderna och närheten till vattnet och skärgården är
Nackas signum och kan inte förhandlas bort.
En modern, framtidsorienterad stadsplanering
Framtidens stadsplanering utgår från tillgänglighet och inte rörlighet. Men tyvärr
är biltrafiken idag den högst prioriterade och diskuterade faktorn vid
stadsplanering. Det är därför mycket angeläget för trafiksäkerhet,
miljömålsuppfyllelse, bullerminskningar, hälsa och boendekvaliteter att:


Verka för större blandning av bostäder och verksamheter vid all
nyplanering.



Sänka p-normen vid samtliga byggnationer.



Fokusera på människors rörelsebehov istället för bilarnas.
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Verka för att breda cykelvägar prioriteras till gena lägen och att bilar får
ta omvägen.



Vi vill se en infrastruktur med velostrador korsa Nacka; avsedda för
cykelhastigheter över 30 km/h och framtidens velomobiler.



Se till att kollektivtrafiken är med i ett tidigt stadium av planarbetet, så att
den kan vara snabb, punktlig bekväm och den självklara normen för
dagligt resande.



Vi vill se en utredning av gondolbanor i och genom Nacka till angränsande
kommuner.



Vi vill ha ett spårvägsreservat till Orminge och vidare mot Värmdö;
inklusive nödvändig spårbunden trafik.



Kommunen ska verka för att det statliga Miljöstyrningsrådets minimikrav
tillgodoses i alla stadsbyggnadsprocesser.



Stadsbyggandet ska ske med en övergripande målsättning om ett helt
fossilfritt Nacka år 2050. Detta ställer höga krav på byggnaders
utformning, på infrastrukturens utformning och på kollektivtrafik.



Stadsbyggandet ska ske med nödvändig hänsyn och anpassning till de
konsekvenser som växthusgasutsläppen förväntas få för klimatet. Nacka
omsluts av hav och de förväntade höjningarna av havsnivån ställer krav
både på befintlig och planerad bebyggelse.



Samspelet mellan TN och MSN stärks så att ingenting hamnar mellan
stolarna, då nämndernas ansvar och uppdrag delvis går i varandra.
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Resursfördelning
Den samlade bedömningen är att nämndens kostnader för 2012 är på samma
nivå som i budget och att verksamheten bedrivs enligt plan.
Nämndyttrande
MSN föreslår att kommunfullmäktige fastställer alternativet om en oförändrad
ram för nämnden 2013. Nämnden föreslår dock en uppräkning av ramarna med
1 miljon kronor för kostnadsposter som följer av lagkrav eller som tidigare
funnits inom kommunstyrelsen men som nu belastar nämnden samt
genomförande av kommunstyrelsens beslut:
 500 tkr för sjörestaurering
 300 tkr för IT-kostnader för lantmäterienheten
 200 tkr för samordning och förstudier för att uppnå vattendirektivets
målkrav.

Miljöpartiets förslag
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 25 929 tkr, en ökning med 3,6 % jämfört
med budget och förväntat (T2) utfall för 2012.
Miljöpartiet bifaller nämndens förslag men i stället för 500 tkr för
sjörestaurering avsätts istället under Tekniska nämnden 3 500 tkr .
 Ökad ram för att åtgärda omoderna planer 200 tkr.
 Minskad ram p.g.a. sänkta arbetsgivaravgifter 500 tkr.
Nettoredovisning (tkr)
Förändring
Verksamhet

Budget Ramären- Nämnd- Miljö
2012 (tkr) det (tkr)
yttrande partiet

Nämnd och
nämndstöd

-4 238

-2

2

Anslag

-18 456

1 160

-2 560

Miljö &
Stadsbyggnadsprojekt

-2 335

-1 358

1 558

Summa

-25 029

-200

-1 000

300

300

Ram
2013
(tkr)

Skillnad
(12B/Ram13)
(tkr)

%

-4 238

0

0%

-18 956

-1 100

6%

-2 135

200

-8,6%

-25 929

-900

-3,6%

sid 20 av 40

Tekniska nämnden
Ansvar och uppdrag
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gatu- och väghållning,
trafiksäkerhet, skötsel av park- och naturområden utom bl. a naturreservaten,
för VA-verket och Avfallsverket.
Tekniska nämnden har utfört ett bra arbete med de resurser de har tillförts. Vid
en jämförelse med andra kommuner ligger Nacka bra till. Det är nu viktigt att
inte vila på lagrarna från det som varit utan att se framåt och bygga det samhälle
framtiden kräver. Vi lever i en tid med stora förändringar och det är viktigt att
hålla sig i framkant med moderna lösningar och inte lämpa över en gammal
infrastruktur med eftersatt underhåll till kommande generationer.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel
Reservvattentäkter måste redan nu planeras för till alla kommundelar eftersom
Mälaren troligen kommer att bli allt sämre lämpad som dricksvattentäkt. Det är
också viktigt att förbättra vattenkvaliteten i alla Nackas sjöar, bl. a. för att några
få reservvattentäkter inte kommer att räcka till i framtiden.
Dagvattenhanteringen är ett allt viktigare åtagande för att skydda grundvatten,
sjöar och havet. Gröna tak och annat biologiskt omhändertagande är bättre än
bara mekanisk avskiljning
Vatten- och avloppssystemen har stora brister
Lokalt omhändertagande av spillvatten är på många sätt det bästa alternativet,
men förutsätter att de boende själva åtar sig en stor del av skötselansvaret.
Nacka kommun bör stödja sådana initiativ i stället för att som hittills motarbeta
dem.
För att få en effektiv VA-verksamhet med de konventionella metoderna så behövs
dels stora utbyggnader och dels mer underhåll och renovering av de befintliga
VA-ledningarna och pumpstationerna. Tillräckliga satsningar leder till mindre
inläckage i avloppsnäten, vilket ger bättre rening, mindre utläckage i
dricksvattennäten, vilket spar resurser, och välfungerande pumpstationer, vilket
leder till färre driftsstopp och mindre energiåtgång. Satsningarna bör ske i
mycket snabbare takt än hittills, vilket också skulle förebygga dyrbara
akutinvesteringar, andra akuta åtgärder, miljöskador och skulle dessutom vara
ekonomiskt bra för VA-kollektivet.
Vi vill att en kampanj snarast genomförs för att upplysa så många som möjligt
om vad som är olämpligt (och dessutom förbjudet) att spola ner i avloppet
Användning av koppar i ledningar och på tak måste motverkas, bl. a med
upplysningskampanj. En konsekvens av att det nu är för mycket koppar i
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rötslammet som tas fram i Käppala och Henriksdal är att det oftast har varit
olämpligt som jordförbättringsmedel.
Miljöpartiet föreslår en höjning av VA-taxan med 25% redan från 1 januari 2013, i
avvaktan på den konsekvensutredning som nu genomföres

Det ska vara lätt att göra rätt
Nackas två återvinningscentraler och 30 återvinningsstationer är otillräckliga för
de behov som finns. Köerna till återvinningscentralerna har ofta varit långa och
container på återvinningsstationer överfulla. Någon återbruksverksamhet finns
ännu inte. Antalet platser att lämna miljöfarligt avfall till har minskat.
Frestelserna att göra sig av med avfall på miljöskadliga sätt har blivit större.

Miljöpartiet kräver att en ny återvinningscentral omgående planeras i Boo för att
kunna vara i drift i god tid innan återvinningscentralen i Skuru måste stängas.
Utöver de sorteringsfraktioner som nu finns på återvinningscentralerna så
måste den nya i Boo också ha en väl fungerande möjlighet att lämna och hämta
(eller köpa) återbrukbara produkter. Denna möjlighet vill Miljöpartiet att den
utvecklas till ett Varuhus för återanvändning, där reparationer, renoveringar och
försäljning ger nya jobb och bättre hushållning med Jordens resurser.
Matavfallsinsamlingen bör omfatta samtliga hushåll och verksamheter i Nacka,
utom de som begär dispens. Rötningsanläggning bör byggas på rimligt avstånd,
gärna i t. ex Kovik eller Kil. Biogas bidrar inte till klimatförändringarna på
samma ödesdigra sätt som fossila bränslen, och restprodukten biogödsel är ett
högvärdigt jordförbättringsmedel.
Bevara kommunens parker och grönområden
Parkerna får inte naggas i kanten med aldrig så angelägen bebyggelse. Vi måste
värna Erstavik, både för sina naturvärden och för sin stora betydelse för
friluftslivet. Nacka skall vara en grön kommun också i framtiden!
För att spara på grönområden vill vi inte att förskolor i kommunen byggs i endast
ett plan. Vidare vill vi göra en inventering över vilka av kommunens befintliga
förskolor som är lämpade att bygga på med en extra våning.
Prioritera cykeln framför bilen
Miljöpartiet vill att det anläggs huvudcykelstråk. De bör vara uppdelade för dels
mycket snabb cykeltrafik och dels för cyklar som förs fram i högst 25 km/tim.
Plus naturligtvis gångstråk. År 2013 – 2015 bör sådana stråk anläggas på
Saltsjöbadsleden, från Saltsjöbaden till Värmdövägen. Eftersom
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Saltsjöbadsleden har överkapacitet för biltrafik så kommer redan hårdgjorda
ytor att kunna nyttjas, och kostnaden för dessa långa stråk beräknas bara bli c:a
23 miljoner kr. Miljöpartiet föreslår att satsningen 2013 blir 7 mkr. Dessutom
måste utredning och projektering av sådana stråk längs med Värmdövägen
genomföras snarast.
Ännu fler säkra och väderskyddade cykelparkeringar bör byggas. Miljöpartiet
föreslår att 3 miljoner kr satsas på detta 2013. Då blir trycket på
infartsparkeringar för bilar inte lika hårt.
Miljöpartiet vill också att det satsas på en tydlig skyltning och en bättre
cykelkarta. Cykelkartan måste ständigt förbättras och borde även finnas som
mobilapp.
Mobility management
Vi vill att det satsas på mjuka åtgärder med information till kommunens invånare
med bättre skyltning och även marknadsföring av kollektivtrafik, gång och cykel.
Det är en billig insats som oftast ger stor utväxling på satsade pengar. Visste du
t.ex. att om du cyklar istället för att köra bil en dag i veckan räcker pengarna till
rent vatten för 5 000 personer?
Minska biltrafiken i Nacka
Med matarbusstrafik i villaområdena några timmar på vardagar, morgon och
eftermiddag, så kommer bilberoendet att minska, och även trycket på
infartsparkeringarna. De små bussarna, med förslagsvis 10-minuterstrafik, bör
stanna vid skolorna för att också fungera som skolskjutsar. Miljöpartiet vill att
Nacka kommun i samarbete med SL startar matarbusstrafik på försök i ett
villaområde 2013. Kostnaden för kommunens del kanske blir c:a 0,5 miljoner kr.
Vi hoppas att ett lyckat försök leder till permanenta matarbusslinjer följande år.

Resursfördelning
Rambeslut i juni och nämndens förslag
Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med 6 992 tusen kronor för år
2013 fördelat enligt nedan:
 Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar 5 292 tkr.
 Tillkommande parkytor 940 tkr.
 Tillkommande vägytor 760 tkr.
Nämndyttrande
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Återföring av 4 284 tkr räntekostnader för de skattefinansierade verksamheterna
i och med beslut om sänkning av räntan från 4 till 3 procent.
Återföring kapitalkostnad 1 580 tkr i och med att investeringsprojekt skjutits fram
i tiden. För avfallsverket läggs en budget på -2 mkr.
5.Avgifter
Miljöpartiet föreslår en höjning av avfallstaxan med 2 mkr. Miljöpartiet föreslår
en justering av VA-taxan genom att höja brukningsavgifterna med 25 % och
anläggningsavgifterna med 25 % fr. o m den 1 januari 2013.
Miljöpartiets förslag till förändringar av budgetram
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 155 595 tkr, en ökning med 0,7 % jämfört
med budget för 2012 och en ökning med 8,4 % jämfört med förväntat (T2) utfall
för 2012.
Miljöpartiet föreslår följande förändringar i budgetramen:










Ökad ram förbättring av vattenkvaliteten i nackas sjöar 3 500 tkr
Ökad ram cykelvägar 7 000 tkr
Ökad ram cykelparkeringar 3 000 tkr
Ökad ram mobility management & skyltning 400 tkr
Ökad ram nytt avtal Erstavik 200 tkr
Minskad ram generell besparing 3 600 tkr
Minskad ram sänkta PO-pålägg 500 tkr
Minskad ram reinvesteringar vägnät 3 000 tkr
Intäkt från parkeringsavgifter 3 500 tkr

Nettoredovisning (tkr)
Skillnad
(12B/Ram13)

Förändring
Verksamhet
Gator, vägar, park &
naturvård
Nämnd och
nämndstöd
Myndighet &
Huvudmannagrupp
Summa

Budget
Ramären Nämnd- Miljö
2012 (tkr) det (tkr) yttrande partiet

Ram
2013 (tkr) (tkr)

-139 212

-6 992

5 864

-500 -140 840

-1 400

0

0

-1 400

-13 855

0

0

-154 467

-6 992

5 864

500

%

-1 628 -1,1%
0

0%

-13 355

500 -3,6%

0 -155 595

-1 128 -0,7%
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Social- och äldrenämnden
Ansvar och uppdrag
Social- och äldrenämnden ansvarar för finansiering, målformulering och
uppföljning av verksamhetsområdena inom nämnden som bl.a. innefattar
socialtjänst och kommunal vård och omsorg. Nämnden är även system- och
finansieringsansvarig för kundvalssystemen inom sina ansvarsområden och
ansvarar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämndens
ansvarsområden uppnås inom de beslutade ekonomiska ramarna.
I Nacka ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet.
Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med
missbruksproblem ska få den hjälp de behöver. Nacka ska vara en kommun som
tar emot flyktingar och där nyanlända får bästa möjliga start.
Andelen äldre i Nacka ökar mer än övriga åldersgrupper. Gruppen 70-80 åringar
beräknas öka med 70 % den kommande tioårs period samtidigt som ökningen i
övriga åldersgrupper totalt landar på 25 %. Detta ställer höga krav på vår
kommunala äldreomsorg som redan idag har hög belastning. Miljöpartiet vill att
äldre i Nacka ska kunna påverka mer av innehållet i omsorgsinsatserna,
underlätta möjligheten till individuella lösningar på boende, inklusive
trygghetsplatser och korttidsboende.
God, närlagad, näringsrik och ekologisk mat i äldreomsorgen
Miljöpartiet vill att äldre ska ha rätt till närlagad mat och att all mat inom
omsorgen skall hålla hög kvalitet och i hög grad lagas på ekologiska råvaror.
God närlagad mat behöver inte bli dyrare. Idag är det mycket klagomål på de
matlådor som de hemmaboende äldre kan beställa. Det behövs ett samlat grepp
för att undersöka hur de äldre vill ha det och alternativa lösningar måste tas
fram. Glädjande nog har Social- och äldrenämnden under året utarbetat och
antagit en kostpolicy. Det är nu viktigt att följa upp att kostpolicyn verkligen får
genomslag inom alla berörda enheter.
Fler bostäder och träffpunkter för äldre
Boendefrågan är central för att få en äldreomsorg som är anpassad efter
individens önskemål. Vi vill skapa former för att underlätta möjligheterna till
individuella lösningar på äldreboendet. Vi vill även att Nacka ordnar fler och
alternativa boenden för äldre som exempelvis kollektiv- och
generationsboenden. Vid byggande av senior- och generationsboenden bör man
ta stor hänsyn till de boendes behov av en god livsmiljö gällande allergier, luft,
buller och andra störande element. Det är även önskvärt att bostäderna ska
ligga naturnära och det ska finnas bostäder som både är anpassade till de som
har allergier och de som vill bo med djur.

sid 25 av 40

Ökade resurser inom beroendeenheten
Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av.
Miljöpartiet vill ge ökade resurser till beroendeenheten för att människor med
missbruksproblem ska få den hjälp de behöver.
Stärkt arbete för utsatta barn och unga
Arbetet med att hjälpa och stödja utsatta barn och familjer ska alltid prioriteras.
Under året har antalet barn i behov av stöd öka markant. Det gäller främst
anmälningar av barn som bevittnat våld. Beträffande ungdom har främst andelen
rörande narkotikabrott ökat. Oroväckande är att ungdomarna tycks ha en allt
liberalare syn på droganvändandet. Den komplexa problematiken i kombination
med föräldrarnas egna problem och ofta bristande förmåga till stöd och hjälp
leder till behov av kostsamma insatser från socialtjänstens sida. För att
upptäcka problem tidigt är de förebyggande och uppsökande insatserna viktiga.
Barn och familjer i behov av stöd ska aldrig falla mellan stolarna i stadens olika
verksamheter. Socialtjänsten ska bli mer inriktad på att hjälpa barn tidigare. Det
förebyggande arbetet mot missbruk ska prioriteras och särskilt lyfta fram
föräldrarnas roll som förebilder. Det krävs systematiska insatser för att
förebygga och minska våldet bland unga. Samverkan ska ske mellan hem, skola,
kommunen, frivilligorganisationer och närpolis. Speciellt viktigt är samarbetet
mellan skolan och socialtjänsten. Miljöpartiet vill att fler av Nackas bostadsområden ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och skapa
förebyggande insatser.
Unga med funktionsnedsättning
Inom området ökar antalet brukare, insatser och kostnader. Fler har behov av
livslånga insatser Det är främst gruppen unga med neuropsykiatriska diagnoser
som ökar. De individuella behoven av stödinsatser kan se mycket olika ut men
Nackas folkhälsorapport för 2012 visar att många med funktionsnedsättning
skattar sin hälsa som dålig. Unga med funktionsnedsättning dricker mer, röker
mer och motionerar mindre än sina jämnåriga. Det finns alltså behov av
speciella informations- och stödinsatser.
Bättre uppföljning och kontroll av utförare
Stora resurser satsas på att utveckla mångfald och valfrihet i Nacka. Detta har
lett till att en stor mängd utförare har etablerat sig, främst inom hemtjänst men
även inom särskilt boende och LSS-boende. Förutom uppenbara problem för
äldre och handikappade att göra överlagda val innebär detta stora svårigheter att
följa upp och kontrollera att verksamheterna fungerar och överenskomna mål
uppnås. I Nacka har man en övertro på brukarenkäter när det gäller uppföljning
och kontroll av utförare. Mycket resurser satsas på anlitande av externa företag
som genomför enkäter till äldre och handikappade. Enligt expertis är det
tveksamt vilken tilltro man kan hysa till resultatet av enkäterna och därför vill
Miljöpartiet minska på kostnaderna för detta och satsa på en uppföljning värd
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namnet. Men en effektiv uppföljning kräver stora resurser. I dag har
tjänstemännen bara möjligheter att göra stickprov som oroväckande nog har lett
till att flera oegentligheter har uppdagats. Här krävs stora förstärkningar både
internt och med anlitande av utomstående experter.

Resursfördelning
Ramärendet
Ramärendet är fastställd utifrån förväntat volymbehov för 2013 samt
prognostiserat utfall för 2012 för respektive verksamhet. Volymförändringen
mellan 2012 och 2013 är 46 miljoner kronor eller 4 procent.
Nämndyttrande
Social- och äldrenämndens nettokostnad för 2013 förväntas bli 1 270,1 miljoner
kronor inklusive myndighet och huvudman, vilket är 46 miljoner kronor eller 4 %
högre nettokostnadsomslutning än budget 2012. Total budgetram
överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ramärendet. Social- och
äldrenämnden förslår volymjusteringar jämfört med ramärendet men detta
påverkar inte totalramen utifrån ramärendet.






Ökad resursförstärkning inom Barn och Unga på 4 mkr. Detta för att möta
den höga befolkningstillväxten, ett ökat inflöde till enheten, mer
omfattande och kostsamma insatser på hemmaplan, en ökning av
institutionsplaceringar och en ökning av unga med psykiatriska diagnoser.
Ökad resursförstärkning inom Myndighetsorganisationen (MH) på 2
miljoner kronor. Otillräckliga personella resurser får konsekvenser för
rättsäkerheten i form av brister i bl.a. handläggning och uppföljning.
Tillsynsmyndigheterna ställer krav på ökad kvalitet och rättsäker
handläggning. Det finns en stark koppling mellan ökade kostnader för
insatser och minskade personella resurser. Insatserna får löpa på längre
tid än vad som behövs när det inte finns tillräckliga personella resurser
som kan följa upp och avsluta.
Anpassad kostnadsnivå inom Försörjningsstöd, LSS/SoL yngre 65 år samt
Äldre motsvarande en minskning på totalt 6 miljoner kronor.
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Miljöpartiets förslag
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 1 255 mkr, en ökning med 2,5 % jämfört
med budget 2012 och en ökning med 4,7 % jämfört med förväntat (T2) utfall för
2012.
Nettoredovisning (tkr)
Skillnad
(12B/Ram13)

Förändring
Verksamhet

Budget
2012 (tkr)

IFO (Barn & Ungdom)

Ramäre Nämnd- Miljö
ndet (tkr) yttrande partiet

Ram
2013 (tkr)

(tkr)

%

-84 227

-2 000

-3 973

0

-90 200

-5 973

7,1%

IFO (Försörjningsstöd) -49 144

-3 000

2 044

0

-50 100

-956

1,9%

IFO (Beroende)

-29 492

-2 000

0

-1 000

-32 492

-3 000

10,2%

LSS/SoL yngre 65 år

-329 164

-11 000

2 904

7 747

-329 513

-349

0,1%

Socialpsykiatri

-40 385

-1 000

0

0

-41 385

-1 000

2,5%

Äldre

-567 218

-23 000

1 000

8 305

-580 913 -13 695

2,4%

Myndighets- &
-117 025
huvudmannauppgifter

-4 000

-1 975

0

-123 000

-5 975

5,1%

0

0

0

-7 491

0

0%

Nämnd & Nämndstöd
Summa

-7 491

-1 224 146 -46 000

0

15 052 -1 255 094 -30 948 2,5%

Fritidsnämnden
Ansvar och uppdrag
Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lekplatser och
lokal fritidsverksamhet. Nämnden beviljar också kontantstöd till föreningar som
bedriver verksamheter för barn och ungdom, för personer med
funktionsnedsättning samt för seniorer i pensionärsföreningar.
Fritidsnämnden har utfört ett bra arbete med de resurser de har tillförts och
tillämpar redan idag ett miljö- och klimatsmart förhållningssätt. Det finns dock
mycket mer att göra gällande kommuninvånarnas transportmönster och
bilberoende kopplat till fritid. Det råder även en omodern och diskriminerande
könsfördelning mellan pojkar och flickors fritidsaktiviteter.
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Nacka behöver fler mötesplatser
Alla människor i alla åldrar har rätt till en varierande, lustfylld och meningsfull
fritid. Eget skapande och deltagande i kultur och idrott är viktigt. Nacka behöver
fler kostnadsfria och icke-kommersiella mötesplatser så som fritidsgårdar,
idrottslokaler, replokaler, kaféer, kulturaktiviteter och andra träffpunkter
formade utifrån människors egna villkor.
Unga människor i Nacka är med sin kreativitet och nytänkande en stor och
positiv kraft i vårt samhälle. En kreativ fritid som stärker självkänslan och
delaktigheten i samhället motverkar utanförskap och ohälsa. I enlighet med
Barnkonventionen ska barn och unga i Nacka ha ett verkligt medbestämmande i
frågor som rör deras vardag och kommunens framtida utveckling.
Småskalighet och närhet
Miljöpartiet vill främja småskalighet och närhet till fritidsaktiviteter för att
minska biltransporter till och från stora fritidsanläggningar som leder till
onödiga klimatutsläpp. Kommunens olika bostadsområden ska ha
fritidsanläggningar på nära gång- eller cykelavstånd som barn och unga kan ta
sig till på egen hand.
Att spara energi är bra både för miljön och ekonomin
Under några år har energiförbrukningen i kommunens fritidsanläggningar ökat
och det krävs åtgärder för att komma tillrätta med de kostnadsdrivande
orsakerna. Drift och underhåll av ishallar, sporthallar och fotbollsplaner kostar
idag 670 kr per invånare, totalt 62 mkr. För att sänka energiåtgången krävs ett
bra verktyg att analysera energiförbrukningen med. Miljöpartiet har lagt en
motion om att alla kunder till Nacka Energi ska få ta del av sin elförbrukning i
realtid via ett enkelt användarvänligt webbgränssnitt. Det finns redan idag
möjlighet att gratis koppla upp sig mot en sådan tjänst som i slutändan
finansieras via reklamintäkter. Miljöpartiet anser att stora besparingar kan göras
både för kommunens ekonomi och för miljön.
Decentralisera mera
Vi vill att varje kommundel ska ha lokala fritidsanläggningar såsom sportplaner,
parker och fritidsgårdar. Vi vill även erbjuda alla barn simskolor utomhus vid
kommunens badsjöar under sommarens badsäsong.
Alla invånare i Nacka kommun ska kunna utöva spontana aktiviteter utan att
begränsas av ekonomiska resurser eller tillgång till lokaler. Därför ska det
finnas upplysta idrottsarenor, utomhusgym och parker för kommunens invånare
att tillgå gratis oavsett tid på dygnet.
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Det är även viktigt att värna om närkontakten med föreningar och eldsjälar i
kommunen och att uppmärksamma och främja barn och ungas kreativitet.
En jämställd fritid för våra barn- och unga
Vad flickor och pojkar väljer att ägna sig åt för fritidsaktiviteter skiljer sig åt och
är betingat av traditionella könsroller vi lär oss som barn. Pojkar tenderar att
välja lagsporter medan flickor ägnar sig åt individuella aktiviteter så som ridning,
dans och gymnastik. Miljöpartiet är ett feministiskt parti som anser att jämställdhet mellan könen är grundförutsättning för ett hållbart, demokratiskt samhälle
och vi ifrågasätter starkt de könsroller som barn och unga socialiseras in i.
Miljöpartiet vill främja en lika och rättvis fördelning i ekonomiska resurser
mellan flickor och pojkars fritidsaktiviteter. Vi anser det problematiskt att
öronmärka pengar till fritidsaktiviteter utifrån en föreställning om könens olika
preferenser. Vi vill aktivt arbeta för att barn väljer fritidssysselsättning utifrån
intresse och inte utifrån normerande förväntningar.
Vi vill att kommunen anlitar en jämställdhetskonsult som tar fram en strategi för
hur vi kan uppmuntra föreningar att sträva mot en jämn könsfördelning i sitt
medlemstal. Vidare bör man utreda vilken typ av aktiviteter som erbjuds i
kommunens olika områden då även socioekonomisk och kulturell bakgrund styr
våra fritidsvanor.
Resursfördelning
Nämndyttrande
Fritidsnämnden yttrande över kommunstyrelsen föreslagna budgetramar
innebär en hemställan om ytterligare totalt 184 tkr för oundgängliga behov och
förutsättningar enligt följande:
 Internräntan sänktes från 4 procent till 3procent,vilket innebär en
besparing på 936 tkr.
 420 tkr för nettokostnaden för lokaler i Fisksätra centrum för öppen
verksamhet där budget tidigare legat på stadsledningskontoret kostnaden
ligger numera på fritidsnämnden.
 200 tkr för kapacitetsutredning av fritidsanläggningar i hela
fritidsprocessen.
 100 tkr ersättning för cirkus anpassade lokaler för unga under 20 år.
 200 tkr för steg 2 gällande Aktiva badhus.
 200 tkr för Kampsportslokal.
 Under 2012 har stadsledningskontoret slagit ihop Myndighet &
huvudmannauppgift med produktionsenheten till en idrott och
fritidsenhet, vilket innebär en omfördelning i budget enligt ekonomisk
sammanställning nedan.
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Miljöpartiets förslag
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 130,7 mkr, en ökning med 1,7 % jämfört
med budget 2012 och en ökning med 2,5 % med förväntat (T2) utfall för 2012.
Miljöpartiet föreslår förändringar i budgetramen:
 Ökad ram för jämställdhetskonsultuppdrag med 200 tkr
 Ökad ram för simskoleverksamhet utomhus med 100 tkr
 Ökad ram till främjande av ungdomars kreativitet med 100 tkr
 Minskad ram till idrottsanläggningar 400 tkr
Nettoredovisning (tkr)
Skillnad
(12B/Ram13)

Förändring
Verksamhet
Föreningsstöd

Budget
Ramären Nämnd- Miljö Ram
2012 (tkr) det (tkr) yttrande partiet 2013 (tkr) (tkr)

-100

-8 590

19 412

400

-71 947

0

0

-100

-24 700

-100

0%

-1 871

0

0

0

-1 871

0

0%

-3 862

0

3 862

0

3 862

0 -23 458

-200 -23 658

-23 658

0 -130 766

-2 182

-8 490

0

Idrottsanläggningar

-89 761

-1 998

Öppen fritid

-24 600

Nämnd och
nämndstöd
Myndighet &
huvudmannagrupp
Idrotts- och
fritidsenheten
Summa

%

0
-128 584

-1 998

-184

-100

17 814 -19,8%

Kulturnämnden
Ansvar och uppdrag
Kulturnämnden ansvarar för finansiering, målformulering, uppföljning och
utveckling av:





-0,1%

Kulturverksamhet för barn och ungdom
Musikskoleverksamhet
Biblioteksverksamhet
Kommunalt finansierade kulturlokaler

Nämnden tar aktiv del i fysisk planering och utsmyckning av offentliga
platser. Vidare ansvarar nämnden för kommunens lokalhistoriska arkiv.

1,7%
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Dessutom bevakar nämnden att den kulturpolitiska programförklaringens
intentioner uppfylls.
Värna om kommunens kulturhus- på lång sikt
För att kommunens kulturliv ska fortsätta vara fritt och oberoende behöver vi
satsa extra på kulturen och våra unika kulturhus som finns utspridda i tre
områden i kommunen. Idag präglas kulturhusens verksamheter av kortsiktiga
projektinsatser som vi vill komma bort från genom att ge kulturhusen besked om
ekonomiska ramar med längre framförhållning t ex genom att införa budget på
3-4 år för kommunens kulturhus. Det ger en långsiktighet och minskar
detaljstyrning från politikerna. Politikernas uppgift är att forma kulturpolitiken
och inte bedöma kulturens kvalitet. Det är kommunens tjänstemän och
sakkunniga inom olika kulturområdens uppgift att säkerställa och kontrollera att
kulturutövare som finansieras av våra skattemedel har lämplig utbildning och
kompetens för sitt uppdrag.
Miljöpartiet vill göra en omfördelning av medlen som är avsatta så att våra
kulturhus i Älta, Boo och Fisksätra får ett mera varaktigt bidrag till sin
verksamhet exempelvis via ett uppdragsavtal istället för dagens
infrastrukturavtal och föreningsbidrag.
Nacka behöver en kulturskola
Nacka kommun behöver utöka sin musikskoleverksamhet till ett bli en
kulturskola.
Kulturpengen behöver ”centraliseras” igen och Nacka kommun bör tillsätta en
kultursamordnare som ska samordna, möjliggöra och tillgängliggöra kultur för
barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar ska, oavsett familjens inkomst och
bostadsort, ha möjlighet till eget skapande och ha chans att spela instrument,
sjunga, dansa, filma, slöjda, måla, skriva eller spela teater på sin fritid.
Konsumera kultur istället för varor
Kulturen har en ekonomisk betydelse i samhället. Kulturella och kreativa
näringar berikar samhällsekonomin i form av varor, tjänster och jobb. I ett
framtida hållbart samhälle kan vi inte längre konsumera varor som idag utan vi
måste ställa om och
t ex ha en ökad kulturkonsumtion. Nacka kommun behöver satsa på att skapa
goda förutsättningar så att kulturella och kreativa näringarna kan utvecklas
inom kommunen så att kommunens medborgare kan ställa om och konsumera
kultur istället för varor.
Planera Nacka utifrån kulturen
En hållbar livsmiljö utgöras bland annat av kulturarvet och kulturmiljöns
betydelse för människor. Kulturarvet i form av platser och byggnader kan
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återbrukas och sparar då resurser. Miljöpartiet vill införa metoden ”cultural
planning” i stadsplaneringen vilket innebär att den kulturella dimensionen i
stadsplaneringen ska lyftas fram och värderas. Kulturarvet och kulturmiljön ska
ses som en resurs som bevaras men också används. Offentliga miljöer ska i hög
utsträckning smyckas av konst.
Mer kultur åt våra äldre
Kulturen har betydelse för hälsan både vad gäller inlärning och rehabilitering
enligt många forskare. Kulturella aktiviteter och kulturupplevelser är
hälsobefrämjande och rehabiliterande. Miljöpartiet vill att t ex social- och
äldrenämnden bidrar till att äldre människor inom t ex demensvård/äldrevård
ska ha samma rätt att få ta del av kulturaktiviteter som övriga medborgare i
kommunen.
Anställ/inför en kultursamordnare i Nacka
Under 2012 ökade majoriteten kulturbudgeten för att täcka kostnaderna för
inrättandet av en ny tjänst som biträdande enhetschef för kulturfrågor.
Miljöpartiet anser att en tjänst som kultursamordnare skulle göra mer skillnad
för våra barn och ungdomar än en ny chef. En kultursamordnare skulle t ex
kunna vara länken mellan skolan och de statliga medlen som finns inom ramen
för skapande skola.
Mer kultur i skolan
Skolan är en viktig kulturbärare och alla elever ska ha rätt att kunna utöva olika
sorters kultur och konstarter inom ramen för skolans undervisning. Kommunen
bör stödja skolan så att fler kulturaktiviteter når eleverna. Miljöpartiet vill ha mer
kultur i förskolan, grund- och gymnasieskolan. Vi vill stärka samspelet mellan
lärare och kulturlivet samt ge kulturarbetare som musiker, skådespelare,
bildkonstnärer, poeter och andra mer utrymme i barnens vardag.
Fri entré för alla barn och unga till kommunens museum
Bibliotek, museer och arkiv är viktiga för det livslånga lärandet. Miljöpartiet vill
ha fri entré för barn och unga till Nacka hembygdsmuseum, Olle Nymans ateljé
och det kommande museet ”Hamn” i Fisksätra. Dessutom vill vi att museernas
skolprogram eller liknande som riktas mot Nacka kommuns förskole- och
grundskoleelever ska subventioneras av kommunen och helst vara avgiftsfria för
skolorna.
Biblioteken
Biblioteken ska vara fritt tillgängliga och inte drivas av kommersiella mål. Vi vill
riva upp beslutet att låta entreprenörer driva vår kommuns folkbibliotek.
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Skolbibliotek och egen bibliotekarie i alla Nackas skolor
Enligt den nya skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Hur många
skolor i Nacka kommun saknar egna skolbibliotek? Och hur många skolbibliotek
i Nacka saknar dessutom personal med kompetens för sin uppgift?
Skolbiblioteken står i centrum för skolans pedagogiska arbete och är en naturlig
resurs för alla ämneslärare inte enbart svensklärarna. Skolbiblioteken ska ha
utbildade bibliotekarier. Det ska vara lika naturligt att ha lärare med
ämneskompetens som att ha skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.
Miljöpartiet vill att varje skola i Nacka kommun har sitt eget skolbibliotek med
sin egen bibliotekarie.

Resursfördelning
Ramärendet
Ramärendet baseras på de demografiska förändringarna som prognostiserades i
befolkningsprognosen från april 2012.
Nämndyttrande
Befolkningsprognosen från augusti visar på oförändrat antal barn och unga
jämfört med 2012 när det gäller kulturnämndens verksamheter, vilket innebär att
inga förändringar av 2012 års budgetram är påkallade p.g.a. demografiska
förändringar. Att inte räkna upp budgetramen innebär en besparing för nämnden
då hyreshöjningar är att vänta för 2013. Det innebär att en omfördelning mellan
nämndens verksamheter är nödvändig. Nämnden ansvar för lokaler för Fisksätra
folkets hus, Älta kulturhus och alla bibliotekslokaler. Dessutom ökar
kostnaderna kraftigt för e-bokutlånen och de beräknas stiga även för kommande
år. Besparingen kommer även att påverka de verksamheter som nämnden
finansierar genom kundval och kulturkursavtal då dessa inte kompenseras för
löne- och prisökningar.
Miljöpartiets förslag
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 124,4 mkr, en ökning med 2 % jämfört med
budget för 2012 och 2,8 5 jämfört med förväntat (T2) utfall för 2012.
Ökad ram för Kultur- och musikskoleverksamheten 1 500 tkr
Ökad ram för medieinköp biblioteken 1 500 tkr
Ökad ram för avgiftsfria besök på museer för barn och ungdomar 400 tkr.
Minskad ram Musikpaviljongen i Boo 1 000 tkr.
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Nettoredovisning (tkr)
Förändring

Verksamhet

Skillnad
(12B/Ram13)

Budget
Ramären Nämnd- Miljö
2012 (tkr) det (tkr) yttrande partiet

Ram
2013 (tkr) (tkr)

%

Kultur- och musik
skoleverksamhet

-30 463

-728

728

Biblioteksverksamhet

-40 940

0

0

Övrig
kulturverksamhet

-42 748

-1 228

1228

600

-42 148

600

-1,4%

-749

0

0

0

-749

0

0%

-7 184

0

0

0

-7 148

0

0%

-122 084

-1 956

1 956

-2 400 -124 448 -2 400

2%

Nämnd och
nämndstöd
Myndighet och
huvudman
Summa

-1 5oo

-31 963 -1 500

4,9%

-1 500 -42 440 -1 500

3,7%

Arbets- och företagsnämnden
Ansvar och uppdrag
Arbets- och företagsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen
samt arbetsmarknadsinsatser. För dessa verksamheter ansvarar nämnden för
finansiering, mål och uppföljning.
Arbets- och företagsnämnden inrättades vid årsskiftet med syfte att kunna
förverkliga följande vision, mål och värdegrund;
 Fler friska Nackabor!
 Människor kan och vill försörja sig på eget arbete
 Från försörjningsfokus till matchningsfokus
 Samverkan mellan myndigheter
 bidra till den enskildes självbestämmande och mångfald i utbudet av
åtgärder genom kundval
 aktiv bearbetning av såväl efterfrågandesida (arbetssökande) som
utbudssida (arbetsmarknaden/företag/näringsliv),
 en gemensam och tydlig ingång för alla och
 genom snabbhet i insatsen, individuell matchning och coachning
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Miljöpartiet vill underlätta att starta eget
Miljöpartiet vill starta en särskild enhet som ska ha till uppgift att mot en låg
ersättning hjälpa mindre nystartade företag att komma igång med sin
verksamhet. Många som funderar på att ta steget till att starta eget blir
avskräckta av de byråkratiska hinder som finns i vägen. Om det skulle finnas
hjälp med uppbördsdeklarationer, enklare bokföring m.m. är vi övertygade om
att det skulle skapas fler småföretag i Nacka. Enheten skulle kunna ge stöd lite
på samma sätt som HSB stöder nya bostadsrättsföreningar. På sikt är det tänkt
att verksamheten ska vara självfinansierande men för att komma igång vill vi
avsätta 500 tkr.
Resursfördelning
Ramärendet
Kommunstyrelsens förslag innehåller en ökning av nämndens ram med 100 tkr
till 94 802 tkr.
Nämndyttrande
Arbets- och företagsnämnden föreslår följande volymförändringar:
 En volymökning av checkkostnader för verksamheten SFI med 0,5 mkr
utifrån ny efterfrågeprognos.
 En volymökning av avtalskostnader för verksamheten särvux med 0,2 mkr.
 En minskad avtalskostnad för verksamheten konsumentrådgivning med
0,3 mkr. Samma avtalade tjänst med till ett lägre avtalat pris jämfört med
budget år 2012.
 En minskad avtalskostnad för verksamheten samhällsorientering med 0,1
mkr p.g.a. en lägre prognostiserad volym.
 En minskad avtalskostnad för verksamheten tolkservice med 0,1 mkr
p.g.a. en lägre prognostiserad volym.
 En minskad medlemsavgift för samordningsförbundet Välfärd i Nacka
med 0,1 mkr. Samordningsförbundet har ett kapital som är genererat av
tidigare års överskott.
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Miljöpartiets förslag
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 92,5 mkr, en minskning med 2,3 % jämfört
med budget för 2012 men en ökning med 3,1 % jämfört med förväntat (T2) utfall
för 2012.

Miljöpartiet föreslår följande förändringar i budgetramen:





Ökad ram Starta eget hjälp 500 tkr
Minskad ram till gymnasial vuxenutbildning 1 000 tkr
Minskad ram till arbetslinjen med 1 500 tkr
Minskad ram till Myndighet & huvudmannagrupp med 500 tkr

Nettoredovisning (tkr)
Förändring
Verksamhet

Budget
2011 (tkr)

Ram
2012
(tkr)

Ramären Nämnd- Miljö
det (tkr) yttrande partiet

Grundläggande
vuxenutbildning

-3 197

-100

0

Gymnasial
vuxenutbildning

-27 507

0

0

-11 219

0

-500

0

-500

0

-200

0

-32 908

0

500

0

0

0

-884

0

M&H

-18 488

Summa

-94 702

SFI
Särvux
Arbetslinjen
Starta eget hjälp
Nämnd

0

Skillnad
(11B/Ram12)
(tkr)

%

-3 297

-100

3,1

1 000 -26 507

1 000

-3,6%

-11 719

-500

4,5%

-700

-200

40%

1 500 -30 908

2 000

-6%

-500

-500

-500

0

-884

0

0%

0

0

500 -17 988

500

-2,7%

-100

-2 513

-200 -92 503

2 200

-2,3%
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Utbildningsnämnden
Ansvar och uppdrag
Utbildningsnämnden är huvudman och myndighet för kommunens
skolverksamheter från förskoleverksamhet till gymnasieutbildning.
Nämnden ska också verka för etablering av yrkes- respektive
högskoleutbildningar i Nacka. Nämnden har ansvar för:
 finansiering,
 målformulering,
 uppföljning och utvärdering,
 information,
 forskning och utveckling samt att
 verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som
tillgodoser föräldrars och elevers önskemål.
Utbildningsnämnden har utfört ett bra arbete med de resurser de har tillförts.
De satsningar som har gjorts har i stort sett behövts.
En rättvis och meningsfull skola
En meningsfull skola är alla barns rättighet. Miljöpartiets syn på skolan bygger
på att alla barn och unga i grunden är aktiva och kreativa individer med
förutsättningar att bli solidariska, ansvarstagande och kärleksfulla vuxna.
Genom satsningar på ett rättvist internhyresystem som är separerat från
skolpengen, högskoleutbildade pedagoger, försök med gratis skolfrukost,
garanterad modersmålsundervisning, mer elevinflytande och en näringsrik
ekologisk skolmat ger vi Nackas skolor och elever bättre förutsättningar för att
få en rättvis och meningsfull skola med hög kvalitet.
I en rättvis skola ligger den pedagogiska verksamheten i fokus
Skolpengen ska täcka större delen av skolans kostnader, tyvärr måste en del
skolor lägga en stor andel av skolpengen på höga internhyror till kommunen
istället för på lärare och böcker. Detta leder till orättvisor då vissa skolor har
mindre pengar per elev till den pedagogiska verksamheten. Alla barn och
ungdomar har rätt till en god skolgång oavsett vilken skola de går i.
Vi i Miljöpartiet vill att kommunens egna skolor och förskolor får full ersättning
för sina hyreskostnader i ett system vid sidan om skolpengen.
Fler behöriga pedagoger i förskolan
Förskolan är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser. Om verksamheterna som
bedrivs på förskolorna har hög kvalitet får vi barn som tidigt kommer igång att
läsa, skriva och räkna vilket gör att de har bra förutsättningar att klara av
framtida utmaningar som de kommer att ställas inför. Om däremot
verksamheterna misslyckas med sina uppdrag riskerar vi att få barn som halkar
efter i läsförståelse men även i andra avseenden. Helt avgörande för kvaliteten
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på förskoleverksamheterna är att det finns kompetenta pedagoger. Alla
förskolebarn har rätt till en förskola som drivs av engagerade och behöriga
förskolepedagoger.
Vi i Miljöpartiet vill att minst två av tre som jobbar i en förskola i Nacka ska vara
behöriga förskolepedagoger.
Skolfrukost– en rättvis start på dagen
För många barn i Nacka börjar allt för många skoldagar utan en ordentlig
frukost. På tom mage är det svårt att prestera i skolan. I Nacka kommuns
rapport ”Människor och hälsa i Nacka 2012 – Folkhälsorapport 2012″ framgår det
att barn och ungdomar i allt högre utsträckning drabbas av fetma och dåliga
matvanor, med bakgrund av denna rapport anser vi i Miljöpartiet att det är viktigt
med ett försök där alla barn och ungdomar i Nacka får möjlighet till en gratis
skolfrukost som ett led i ett förebyggande folkhälsoarbete och för en rättvis
skola.
Vi i Miljöpartiet vill genomföra ett försöksprojekt med gratis skolfrukost i alla
skolor och förskolor.
God, näringsrik och närlagad skolmat
I många skolor och förskolor serveras idag mat som både är dålig för hälsan och
miljön. Nacka måste tänka om och börja ställa krav på den mat som serveras i
kommunen. Miljöpartiet vill ställa om till närlagad och ekologisk mat som är
god, näringsrik och klimatsmart. Elever som äter bra presterar bättre i skolan
och lever ett sundare liv i stort.
Vår vision är att 90 % av all skolmat ska vara ekologisk år 2020.
Stipendier till gymnasielever - en satsning på demokrati och delaktighet
För att kunna ge gymnasieelever förutsättningar att realisera ambitiösa
gymnasiearbeten inom ramen för den nya gymnasieskolan vill vi instifta två typer
av stipendier som alla elever som går i gymnasiet i Nacka ska kunna söka. Vi vill
införa stipendier inom två ämnesområden: demokrati och hållbar utveckling.
Stipendieansökningarna tas upp i utbildningsnämnden för beslut, på detta sätt
får utbildningsnämnden en insyn i gymnasiearbetet och de elever som söker
stipendierna får en kontakt med ansvariga utbildningspolitiker.
Mer elevinflytande i skolan
Miljöpartiet anser att elevinflytande inte bara är en del av lärandet utan också en
del av en medveten utveckling av skolan. Skolan ska vara demokratisk och såväl
elever som föräldrar och medarbetare ska ha inflytande i skolans styrning och
verksamhet. Vi vill stimulera elevers egna initiativ och engagemang i skolan. Nya
skolreformer får inte pressas igenom ovanifrån utan lärare och elever måste få
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en ökad möjlighet att styra över hur skolan utvecklas. Ska skolan nå de högt
uppsatta målsättningarna som vi har i Sverige behövs arbetsro snarare än
klåfingrighet.
Hela världen i klassrummet
Att hela världen finns i klassrummet är en av skolans främsta tillgångar.
Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser. Estetisk och
skapande verksamhet är viktigt för att kunna omfamna hela människans
utveckling. Andra modersmål än svenska ska ses som en tillgång i skolan och
som en resurs för den enskilde elevens lärande. Ämnesundervisning på
modersmålet är viktigt för att ge alla elever en ärlig chans att utveckla de
kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker.
Vi i Miljöpartiet vill garantera att alla elever med annat modersmål än svenska
har kan få undervisning på sitt modersmål.
Rambeslut och nämndens förslag
Ramärendet utgår från de demografiska förändringar som
befolkningsprognosen från april indikerade samt med kända justeringar för
efterfrågan jämfört med år 2012. Ingen uppräkning har gjorts av checkarna med
undantag för gymnasieskolan. För de program som ingår i samverkansavtalet för
gymnasieregionen i Stockholms län har ersättningarna räknats upp med 1,1 %
enligt beslut fattat av Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL.
Nämndyttrande
Jämfört med ramärendet innebär nämndyttrandet att justeringar har gjorts
utifrån vad den förändrade befolkningsprognosen från augusti indikerar, justerad
efterfrågan på fritidshem och särskola samt justerat à-pris för gymnasieskolan.
Sammantaget innebär dessa justeringar 4,9 mkr lägre kostnader än
ramärendets. Ingen uppräkning av checkarna innebär en besparing för
verksamheterna då inget utrymme ges för löne- och prisuppräkningar.
Löneavtalen för skolan är ännu inte färdigförhandlade så hur mycket detta skulle
innebära är ännu inte känt. En besparing på checkbeloppen kan få negativa
konsekvenser på t.ex. lärartäthet och därmed minska förskolornas och
skolornas förutsättningar att ge barn och elever det de har rätt till enligt lag. I
mån av ekonomiskt utrymme önskar nämnden att checken för årskurs 6 ökar i
förhållande i checken för övriga årskurser i grundskolan.
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Miljöpartiets förslag
Nämnden erhåller för 2013 en ram på 2 327,3 mkr, en ökning med 4,2 % jämfört
med budget för 2012 och 4,3 % jämfört med förväntat (T2) utfall för 2012.
Utöver Miljöpartiets föreslagna ökning av budgetramen med 47,5 mkr skär vi
också bort 10 mkr av skolornas IT kostnader

Nettoredovisning (tkr)
Skillnad
(12B/Ram13)

Förändring
Verksamhet
Checkram

Budget
2012 (tkr)

Ramärendet (tkr)

Nämnd- Miljö
yttrande partiet

Ram
2013 (tkr)

(tkr)

%

-1 998 991

-41 973

4 062

-44 174

-2 081 076

-82 085

4,1%

-658 353

-1 999

0

-8 151

-668 503

-10 150

1,5%

-39 091

625

0

-192

-38 658

433

-1%

Vårdnadsbidrag

-2 335

0

0

0

-2 335

0

0%

Fritidshem 6 år

-69 072

-2 550

-797

0

-72 419

-3 347

4,8%

Fritidshem 7-9 år

-122 895

-2 289

0

-1 452

-126 636

-3 741

3%

Öppen
fritidsverksamhet

-4 663

431

9

-22

-4 245

418

-9%

-48 043

-1 568

-67

-1 908

-51 586

-3 543

7%

-722 574

-33 372

1404

-26 913

-781 455

-58 881

8,1%

Grundsärskola

-18 801

-92

1 379

-576

-18 090

711

-4%

Gymnasieskola

-298 275

-1 036

3 577

-4 915

-300 649

-2 374

0,8%

-14 890

-123

-1 443

-45

-16 501

-1 611

11%

Övrig ram

-233 840

-9 967

868

-3 306

-246 245

-12 405

5,3%

Likvärdighetsgaranti

-197 360

-10 350

868

-2 868

-209 710

-12 350

6,2%

-6 247

0

0

-18

-6 265

-18

0%

-28 122

469

0

1 000

-26 653

1 469

-5%

-2 111

-86

0

-1 420

-3 617

-1 506

71,3%

-2 232 831

-51 940

4 930

-47 480

- 2 327 321

-94 490

4,2%

Förskola
Pedagogisk omsorg

Förskoleklass
Grundskola

Gymnasiesärskola

Öppen förskola
Nämnd och M & H
Forskning & utveckling
Totalt

