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Förslag till särskilda beslut. Att-satser där skillnad finns jämfört med majoritetens budgetförslag.
Förslag till särskilda beslut. Att-satser där skillnad finns
jämfört med majoritetens budgetförslag.
1. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 18:23, oförändrad.
2. Kommunfullmäktige noterar Socialdemokraternas
kommunalpolitiska handlingsprogram för 2019–2022.
4. Arvoden till förtroendevalda, såväl
sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden och ersättning
för barntillsyn, fastställs enl bil 6, med ändringen att AFN
räknas på samma sätt som FN och KN, samt att
motsvarande summa i barntillsyn ska kunna användas för
förskola.
17. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget,
investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enl
avsnittet Nämndernas mål och budget, kommunstyrelsen
med ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion,
samt resultatindikatorer för kommunstyrelsen enl bil 1.
18. Kommunfullmäktige fastställer resultatkrav för välfärd
skola till 1 krona och för välfärd samhällsservice till 4730
miljoner kronor för 2022 och 2023, samt till 1 krona för
2024.
20. Kommunfullmäktige ger, utöver majoritetens förslag,
kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2022:
iv. Minska konsultberoendet genom att ersätta tidigare
resurskonsulter med anställd personal.
v. Tillse att krav på kollektivavtalsliknande villkor ställs vid
upphandlingar och införs i kommunens
auktorisationsvillkor.
vi. Tillse att det genomförs en ramupphandling av
solpaneler samt att process för bygglov för solceller
standardiseras.
vii. I samverkan med utbildnings- och socialnämnden
genomföra en bred utbildningsinsats om drogförebyggande
arbete riktat till organisationer, skolor och föräldrar.
viii. Se över möjligheterna att förvärva och anpassa
Igelboda Stationshus som föreningslokal.
ix. Se över behov och möjligheterna för föreningslivets
tillgång till lokaler i hela Nacka.
x. Skyndsamt åtgärda de brister som finns på elevtoaletter
och i omklädningsrum i skolorna.
xi. Starta upp Naturskolan.
xii. Utred förutsättningarna och möjligheterna för uppstart
av ett kommunalt bostadsbolag.
xiii. Flytta över näringslivsarbetet till arbets- och
företagsnämnden.
21. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, arbets- och företagsnämnden
med ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion,
samt resultatindikatorer för arbets- och företagsnämnden
enl bil 1.

22. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp enl bil 2,
med ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion,
samt ger arbets- och företagsnämnden följande särskilda
uppdrag under 2022:
i. Fokusera arbetsmarknadsinsatser på de som står längst
ifrån arbetsmarknaden via ett arbetscentrum.
ii. Bedriva SFI-verksamhet i upphandlad form.
iii. Avskaffa påtvingade hembesök vid försörjningsstöd.
iv. Inrätta boendesökstöd, så att fler kan bo kvar i Nacka
efter sin etableringsperiod.
v. Utreda uppstart av kommunal SFI- och Komvuxverksamhet.
vi. Starta upp konsumentrådgivningsverksamhet.
vii. Genomföra en sommarjobbssatsning, samt förbereda
för sommarjobbsgaranti från 2024.
viii. Utveckla samarbete mellan lokala företag och
kommunen.
ix. Ta fram en modell på lokala jobbspår tillsammans med
arbetsförmedlingen, för att få fler att snabbt komma ut i
arbete.
x. Ta över kommunstyrelsens näringslivsarbete.
xi. Flytta verksamheter såsom ekonomiskt bistånd och
flyktingmottagande till socialnämnden.
xii. Tillsätta en dedikerad näringslivsdirektör som
rapporterar till nämnden.
23. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget,
investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enl
avsnittet Nämndernas mål och budget, fritidsnämnden med
ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för fritidsnämnden enl bil 1.
24. Kommunfullmäktige fastställer fritidsnämndens taxor
och avgifter enl bil 3, med ändringar enl
Socialdemokraternas budgetmotion, samt ger
fritidsnämnden följande särskilda uppdrag under 2022:
i. Genomföra idrottslyftet enl Socialdemokraternas
budgetmotion.
ii. Införa aktivitetsstöd för socioekonomiskt utsatta
områden.
iii. Påbörja etableringen av en fritidsbank.
iv. Tillse längre öppettider på kommunens fritidsgårdar.
v. Genomföra en ny kapacitetsutredning utifrån
närhetsprincipen enl Socialdemokraternas budgetmotion.
vi. Genomföra en idrottssatsning för äldre.
vii. Inrätta ett idrottsråd.
viii. Ersätta det nuvarande tältet på Nacka IP med ett som
enkelt kan sättas upp och tas ner.
ix. Kartlägga effektiviseringsmöjligheter på kommunens
anläggningar med hänsyn till miljön.
25. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget,
investeringar och nämndens fokusområden för 2022 enl
avsnittet Nämndernas mål och budget, kulturnämnden med
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ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för kulturnämnden enl bil 1.
26. Kommunfullmäktige fastställer check,
ersättningsbelopp och avgifter enl bil 2, med ändringar enl
Socialdemokraternas budgetmotion.
27. Kommunfullmäktige fastställer kulturnämndens taxor
och avgifter enl bil 3, med ändringar enl
Socialdemokraternas budgetmotion.
28. Kommunfullmäktige fastställer kulturpeng för 2022 till
283 kronor per år, samt get kulturnämnden följande
särskilda uppdrag under 2022:
i. Utreda förutsättningar för ett kulturhus/Folkets Hus med
bibliotek på Västra Sicklaön.
ii. Utreda förutsättningar för ett kulturcafé med digital
inriktning i Ektorp.
iii. Bygga öppna väggar för fritt uttryckande av konst.
iv. Utöka budgeten för kulturstöd, så fler projekt kan få
ordentlig tilldelning.
v. Ansöka om att bli medlemmar i ICORN.
vi. Anordna avgiftsfria lovaktiviteter i alla kommundelar.
vii. Anordna avgiftsfri verksamhet för äldre.
viii. Utreda möjligheten att utöka bibliotekens uppdrag för
att motverka digitalt utanförskap.
ix. Följa 1%-regeln om konstnärlig utsmyckning vid
byggnation.
29. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, miljö- och
stadsbyggnadsnämnden med ändringar enl
Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för miljö- och stadsbyggnadsnämnden
enl bil 1.
30. Kommunfullmäktige fastställer miljö- och
stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter enl bil 3, samt
ger miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande särskilda
uppdrag under 2022:
i. Återkomma till fullmäktige med förslag på energiplan och
klimatstrategi för att kunna uppnå målet att 50 % av
energin ska komma från förnybara källor, den vägbundna
trafiken ska vara fossilfri 2030 och våra nettoutsläpp av
växthusgaser ska vara noll 2050.
ii. Planera och genomföra att fler nya hus byggs i trä, håller
passivhusstandard eller är plusenergihus.
iii. Förbättra dialogen med Nackaborna bland annat genom
en stor satsning på digitala tjänster som ger bättre
tillgänglighet och möjlighet till samförstånd.
iv. Förstärka arbetet med digitalisering av miljöenheten.
v. Genomföra en satsning på mer proaktivt miljöarbete.
31. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden
med ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion,
samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enl
bil 1.

32. Kommunfullmäktige fastställer natur- och
trafiknämndens taxor och avgifter enl bil 3, samt ger naturoch trafiknämnden följande särskilda uppdrag under 2022:
i. Stärka arbetet med särskilda insatser för att öka
framkomligheten till skolor och fritidsanläggningar.
ii. Anlägga offentliga toaletter.
iii. Öka tillgången till infartsparkeringar i syfte att öka
användandet av kollektivtrafik.
iv. Arbeta med strategisk belysning för ökad trygghet.
v. Bygga en hiss i Finnboda.
vi. Öka säkerheten i trafiken genom ökad slyröjning.
vii. Genomföra en satsning på ökad snöröjning.
viii. Utreda placeringar och förutsättningar för ökad
anläggning av laddinfrastruktur.
ix. Förbättra skyltningen av motionsspår i våra
naturreservat.
33. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, socialnämnden med
ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för socialnämnden enl bil 1.
34. Kommunfullmäktige fastställer check,
ersättningsbelopp och avgifter enl bil 2, med ändringar enl
Socialdemokraternas budgetmotion.
37. Kommunfullmäktige ger, utöver majoritetens förslag,
socialnämnden följande särskilda uppdrag under 2022:
iii. Ta över huvudansvaret för det drogförebyggande
arbetet.
iv. Stärk samhandling mellan skola, socialtjänst, polis,
föreningar och föräldrar, i syfte att minska ungas
narkotikabruk.
v. Genomföra en satsning på kvinnojourerna.
vi. Stärk samverkansteamet för att förhindra destruktiva
och långvariga vårdkonflikter, samt förbered
permanenterad finansiering från 2023.
vii. Öka och samordna arbetet med hemmasittare.
viii. Öka resurserna för att motverka våld i nära relation.
ix. Ta över sociala verksamheter såsom ekonomiskt bistånd
och flyktingmottagande från arbets- och företagsnämnden.
x. Tillsätt en dedikerad socialdirektör.
38. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, utbildningsnämnden med
ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för utbildningsnämnden enl bil 1 med
ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion.
39. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp, taxor och
avgifter enl bil 2, med ändringar enl Socialdemokraternas
budgetmotion.
41. Kommunfullmäktige bemyndigar utbildningsnämnden
att fastställa avgift för öppen fritidsverksamhet, samt ger
utbildningsnämnden följande särskilda uppdrag under
2022:
i. Ta fram ett förslag på mer ändamålsenlig, uppdelad,
checkmodell. Med exempelvis pedagogisk check,
hyrescheck, check för elevhälsa och administrativ check.
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ii. Ta fram resultatindikatorer som visar hur många
förskolor i kommunen som når upp till Skolverkets
rekommendationer av storlek på barngrupper i förskolan
uppdelat på ålder.
iii. Ta fram förslag på resultatindikatorer som fokuserar på
skolans personal.
iv. Inventera förskolegårdarnas kvalité.
v. Utöka vistelsetiden på förskolan för barn till
föräldralediga och arbetslösa till 30 timmar, samt förbereda
rätt till heltid på förskola och fritidshem från 2024.
vi. Utveckla den befintliga likvärdighetsresursen till att bli
en likvärdighetsgaranti.
vii. Ta fram förslag på modell för ett sökbart stöd för att
anställa fasta vikarier.
viii. Ta fram förslag på modell för ett sökbart stöd för att
anställa lärarassistenter.
ix. Ta fram förslag på modell för ett sökbart stöd för att
stärka elevhälsoteamen.
x. Genomföra en kartläggning av arbetsmiljön för Nackas
lärare.
xi. Tillse att lärare får utbildning i att bemöta barn med
NPF-diagnoser på rätt sätt.
42. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, äldrenämnden med ändringar
enl Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för äldrenämnden enl bil 1.
43. Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp för
kundvalet särskilt boende check, hemtjänst, ledsagning och
avlösning samt för kundvalet dagverksamhet enl bil 2, med
ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion.
44. Kommunfullmäktige fastställer äldrenämndens taxor
och avgifter enl bil 3, med ändringar enl

Socialdemokraternas budgetmotion, samt ger
äldrenämnden följande särskilda uppdrag under 2022:
i. Genomföra en total genomlysning av kommunens arbete
med äldre.
ii. Införa en nollvision för fallolyckor
iii. Tillse att minst ett centralt placerat trygghetsboende med
tillgängliga priser byggs.
iv. Utreda uppstart av kommunal hemtjänst och
trygghetsboende.
v. Tillsätta en dedikerad äldredirektör.
vi. Tillsätta en äldreombudsman.
vii. Genomföra en satsning på välfärdsteknik.
viii. Öka arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.
ix. Genomföra en karriärssatsning inom äldreomsorgen.
x. Öka stödet till det lokala föreningslivet och
pensionärsorganisationerna
xi. Genomföra en satsning på ökad medicinsk kompetens
för vårdpersonal.
xii. Förbereda för ett avskaffande av delade turer samt
införande av rätt till heltid och kollektivavtalsenliga villkor
inom hemtjänsten från 2023.
xiii. Utreda införandet av icke-biståndsbedömt särskilt
boende för äldre över 85 år.
45. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och
nämndens fokusområden för 2022 enl avsnittet
Nämndernas mål och budget, överförmyndarnämnden med
ändringar enl Socialdemokraternas budgetmotion, samt
resultatindikatorer för överförmyndarnämnden enl bil 1.
46. Kommunfullmäktige ger överförmyndarnämnden
följande särskilda uppdrag under 2022:
i. Säkerställa att vi har tillräckligt antal gode män när
kommunens invånarantal ökar.
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Vår vision är ett Nacka som ger varje
invånare möjlighet att utvecklas och nå
sina drömmars resmål. Att Nackabor
ska ha hög livskvalitet och frihet som
bejakar varje persons rätt att utforma
sitt liv. Den visionen sammanfattar
människans frigörelse.

Nacka har under flera år sett
nedskärningar inom förebyggande
En bra och jämlik välfärd är en
hörnsten i ett välfungerande samhälle. arbete, socialtjänst och sämre tillgång
till lokaler för föreningslivet. Under
Senaste årens nedskärningar inom
åren har Nackaborna sett hur
välfärden har lett till ett ökat tryck på
biblioteken privatiserats, kommunala
personalen och orimliga avvägningar
skolor lagts ner, bostadsbolaget sålts ut
för att få verksamheten att gå runt.
och fritidsgårdarna lagts ut på
Därför tillför vi mer resurser till
Nacka kommuns verksamheter har
verksamheterna. Alla elever i Nacka ska entreprenad. Allt behöver förstås inte
under många år drabbats av
vara kommunalt men när kommunen
ha goda chanser att lyckas.
nedskärningar. Corona-pandemin har
steg för steg avvecklar sina verktyg och
slagit hårt mot hälsa och arbete och
Därför vill vi höja skolchecken under
plockar ner skylten blir det också allt
många har behövt ställa om sin vardag. samtliga kommande tre åren i
svårare att åtgärda ökad segregation.
Med vår budget tar vi ett stort steg
budgetperioden. Vi gör en stor satsning
framåt för Nacka, Nackabor och
Våra demokratiska värderingar innebär
på likvärdighetsresursen som ger
medarbetarna. Vi prioriterar välfärden möjlighet till välbehövlig resurs för
att vi vill slå vakt om rättssamhällets
före nedskärningar och
principer liksom om yttrande- och
barn med behov.
skattesänkningar. Detta är en budget
pressfrihet. Vi har nolltolerans mot
med fyra tydliga prioriteringar: Arbete, Vi gör särskilda satsningar på att bryta homofobi, rasism och
äldres ofrivilliga ensamhet. I vår budget främlingsfientlighet.
Välfärd, Trygghet och Klimat.
inför vi kommunal hemtjänst som ska
vara med och ge våra äldre en trygg
Tillväxt, utveckling och företagande är tillvaro. Vi ökar stödet till pensionärs- Klimathotet är vår tids ödesfråga. Det
ett av denna budgets fokusområden.
organisationer och vill säkra den
är nödvändigt med en omställning för
Därför gör vi Nackas historiskt största medicinska kompetensen inom
att vi ska kunna neutralisera utsläppen
prioriteringar på entreprenörskap och
omsorgen.
av växthusgaser och det måste prägla
företagande. Så att fler bolag ska kunna
samhällsplaneringen. Vårt mål är att
Det
orimliga
vinstkravet
på
växa och fler ska vilja ta steget att bli
50% av energin ska komma från
kommunens skolor och sociala omsorg förnybara källor, den vägbundna
företagare.
ska trappas ner och avskaffas.
trafiken ska vara fossilfri 2030 och våra
Även i de egna verksamheterna ses vårt
nettoutsläpp av växthusgaser ska vara
fokus på arbete. Förbättringar i
noll 2050.
Trygghet är en förutsättning för ett
hemtjänst, äldreomsorg, skola och
förskola utvecklar verksamheterna och jämlikt samhälle som ger varje invånare Vi vill byta inriktning på Nackas
möjlighet att utvecklas. Växande
skapar fler arbetstillfällen. Utbildning
stadsbyggnad och bygga en grön
och kompetensutveckling leder till fler i segregation är en orsak till
kommun för alla med god tillgång till
gängkriminalitet. Om klyftor tillåts växa idrott, kultur och samhällsservice. Vi
arbete och bättre matchning. Bra
och grupper hamna utanför lägger det vill att Nacka kvalificeras som
arbetsvillkor, avskaffande av delade
grunden till ett utanförskap där
turer i vården och omsorgen är också
Klimatkommun för att stödja ett
kriminalitet kan gro. Att bekämpa
viktiga delar i vår budget.
helhetsgrepp mot växthusgaser. Nacka
gängkriminalitet och organiserad
ska ställa höga klimatkrav på att alla
Fler ska komma i arbete. Det
brottslighet är en av våra högst
om- och nybyggda hus ska ha
nuvarande ineffektiva experimentet och prioriterade frågor. Ett brett spektrum fossilbränslefri uppvärmning. Själva
skatteslöseriet ska ersättas med ett
av åtgärder krävs: från socialtjänst och byggnaderna och byggprocessen måste
sammanhållet arbetscentrum som ska
skola via ungdomsverksamhet,
bli mer klimatsmart. Nya hus ska i
följa och förändra insatsen för
arbetsmarknadsåtgärder och
högre utsträckning byggs i trä. Det ska
arbetssökanden. Vi vill även utvidga
civilsamhälle till polis, och
bli lättare och billigare för Nackaborna
jobbspåret.
kriminalvård. Det polisiära och sociala att använda grön el. Vi vill genomföra
arbetet ska gå hand i hand. Vi vill
en ramupphandling om solpaneler och
Språket är vägen till arbete och
genomföra trygghetsåtgärder på
effektivisera bygglovsprocessen för det.
integration. Därför ska SFI stärkas och
allmänna platser, i trafiken, skolor,
utvecklas. Särskilda insatser som stärker
seniorboende och för de som behöver En modern och ny Naturskola ska
kvinnor att lära språket och komma i
skapa mer medevenhet och ge mer
mer trygghet i hemmet. Samhället
egen försörjning tas fram.
kunskap till barn och ungdomar.
måste slå hårt, inte bara mot brotten,
utan också mot brottens orsaker.
6(26)

Arbete och hållbar tillväxt är en
förutsättning för ökade resurser för den
gemensamma välfärden, varje
människas makt över sin vardag och ett
jämlikt samhälle.
Vi socialdemokrater vill se fler
människor som jobbar inom omsorgen
för att ta hand om våra äldre och
samtidigt stärka våra skolor för att ge
barnen och ungdomarna en god
framtid. Den vinstkrav som kommunen
ställer på välfärd skola och välfärd
samhällsservice minskas till 1 kr. Som
ett led i detta minskas vinstkravet för
välfärd skola och
välfärdsamhällsservice. För att bli en
attraktiv arbetsgivare vill vi att
kommunen ska införa önskad
sysselsättningsgrad, där heltid ska vara
rättighet och deltid en möjlighet.

Drogmissbruk är ett stort
samhällsproblem som splittrar familjer,
göder den organiserade brottligheten,
blir ingången för många in i kriminalitet
och skördar liv. Det stora
drogmissbruket bland Nackas
ungdomar är oroväckande. Nacka ska
jobba med bl.a. fler kontroller med
polishundar i skolor, en övergripande
strategi mot Alkohol, Narkotika,
Doping och Tobak. Resurser som
kameraövervakning, väktare,
fältassistenter och patrullerande
socialtjänst ska sättas in för att stärka
upp det nuvarande arbetet.

Minskade föreningslokaler drabbar
många. Vi vill utreda förutsättningarna
för kommunen att överta ansvaret för
Igelboda stationshus för att tillvarata de
kulturvärden som byggnaden bidrar
med, samt erbjuda lokaler för
föreningslivet. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda möjligheterna att
förvärva och renovera Igelboda
Gängkriminalitet och organiserad
brottslighet ska bekämpas med ett brett stationshus och göra om det till
spektrum av åtgärder: från socialtjänst föreningslokal.
och skola via ungdomsverksamhet,
arbetsmarknadsåtgärder och
Vi vill byta inriktning på Nackas
civilsamhälle till polis, kriminalvård och stadsbyggnad och bygga en grön
närvarande föräldrar. Samhället måste kommun för alla med god tillgång till
slå hårt, inte bara mot brotten, utan
idrott, kultur och samhällsservice.
också mot brottens orsaker. Det
påbörjade arbetet SSPF (skola,
Nackas stadsbyggnad ska leda till ökad
livskvalitet. Bostadsbristen är som
socialtjänst, polis och föreningar) ska
störst bland unga och därför är det
stärkas till att bli SSPFF där föräldrar
också läggs till som en del i arbetet.
viktigt att prioritera byggnation av

hyresrätter samt
mindre, billigare bostadsrätter. En
blandad befolkning förutsätter
blandade boendeformer. Därför vill vi
bygga en mångfald av villor, radhus och
flerbostadshus, med formerna
bostadsrätter, hyresrätter och
kooperativa bostadsrätter.
Ett sätt att bidra till mångfald på
bostadsmarknaden och försäkra sig om
att hyresrätter förblir hyresrätter är att
vara med och tillskapa dessa. Det ger
möjlighet till en sund konkurrens på
bostadsmarknaden, samt ökad
livskvalitet för Nackaborna. Därför har
vi ambitionen att starta ett kommunalt
fastighetsbolag.
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga.
Arbetet måste ske strategiskt och
handlingskraftigt. En del i arbetet är
grön energiproduktion med ett
modernt energisystem som är mer
robust och med ökad redundans. Det
ska bli lättare och billigare för
Nackaborna att använda grön el. Vi vill
genomföra en ramupphandling om
solpaneler, i syfte att underlätta för
enskilda hushåll och
bostadsrättsföreningar att installera
solpaneler och förse sitt hushåll med
egen fossilfri el. Processen ska även
standardiseras för att effektivisera
ansökningar om bygglov av solpaneler.
Klimatet är viktigt och så även
kunskapen kring den. Därför är vår
ambition att nystarta en Naturskola och
att dess viktiga verksamhet ska kunna
komma igång under kommande läsår.
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Detta kräver kartläggning men också
ett tätt samarbete med det lokala
företagandet.
Nackaföretag ska ha god tillgång till
minst för äldre och för utrikesfödda
kompetens och Nackabor ska kunna ta kvinnor. Kommunen behöver fokusera
del av arbetsmarknaden.
på de som står långt från
egen försörjning. För att
Eget arbete att gå till, egen lön att
fokusera på uppdraget
försörja sig på och ett sammanhang
att få människor i
med kollegor skapar grunden för att
försörjning ska
vara del av och bidra till ett starkare
nämnden, istället för
samhälle. Därför ska den som kan
en mängd privata
arbeta också arbeta. Arbete är grunden jobbcoacher, bygga
till vårt lands välstånd.
ett sammanhållet
arbetscentrum
som kan arbeta
med olika
Nämndens benämning stämmer dåligt
insatser, som kan följa
överens med uppdraget. Nämnden
och förändra insatsen för den enskilde
behöver fokusera betydligt mer på
individen.
arbete och företagande. Nämnden ska
få större fokus på just företagande och
tillväxt. Därför får nämnden överta
Kommunen bör utveckla möjligheterna
näringslivsarbetet. På det sättet får
att stödja arbetslösa, särskilt de unga
näringslivsarbetet tillgång till nämndens och nyanlända. Kommunen ska därför
resurser för att ständigt se till att fler
genom ett utvidgat jobbspår i
företag etablerar sig i Nacka och fler
samverkan med arbetsförmedlingen
Nackabor tar steget att bli företagare
och det lokala näringslivet stärka
och lyckas med sitt värv.
etableringen på arbetsmarknaden.
Överflyttningen av ekonomiskt bistånd
Jobbspår går ut på arbetssökande ska
till denna nämnd fortsätter att skapa
utmaningar. Därför flyttas ekonomiskt komma till arbete eller utbildning så
bistånd till socialnämnden, där hela den snabbt som möjligt och det ska även
sociala infrastrukturen aktivt kan bidra motverka långtidsarbetslöshet. Målet är
att skapa tjänster som möjliggör
till att bryta att människor hamnar i
varierade arbetsuppgifter i syfte att
utsatthet. Det innebär också att
belastningen på nämnden minskar och underlätta för ordinarie verksamheter.
Jobbspåret ska motivera individer att
därmed justeras arvodesnivåerna i
långsiktigt satsa på yrkesutbildning. Det
nämnden till lägre nivå.
ska också leda till en effektivare
matchning och bättre
Arbetsförmedlingen står för nya
kompetensförsörjning. Tanken är att
utmaningar på grund av minskade
befintliga utbildningar på
budgetanslag och stora
vuxenutbildningen, språkstöd och
organisationsförändringar. Samtidigt är arbetsmarknadsutbildningar ska
arbetslösheten för hög, i synnerhet
användas. Jobbspåret ska vara
långtidsarbetslösheten, och den som
kompetenshöjande insatser som ska
står långt från arbetsmarknaden kan
leda till anställningar. Men dessutom
behöva stöd för att komma i arbete.
behöver vi hitta vägar för att möta de
Fler extratjänster och
behov som företagen har i Nacka av
introduktionsjobb, en förstärkning av
rätt kompetenser så att vi kan matcha
nystartsjobben och fler möjligheter till de som vill och behöver ett jobb med
arbetspraktik är viktiga åtgärder, inte
de företag som söker nya medarbetare.

Sommarjobb är bra för ungdomar. Det
ger egna intjänade pengar, och
erfarenheter för livet.
Det är en
introduktion till
kommande
arbetsmarknad
och ger en
förståelse för
arbetslivets
villkor och hur
det är att så
småningom bli
vuxen och
bidra till samhällsutvecklingen.
Vi gör en satsning på sommarjobben
för Nackas ungdomar, som så
småningom kan utvecklas till en
sommarjobbsgaranti.
Språket är vägen till integration och för
att kunna både bidra och ta del av
samhället. Därför ska SFIverksamheten stärkas och utvecklas.
Den som går SFI måste kunna fortsätta
språkstudierna även om ett arbete
dyker upp, så att inte språkinlärning
stannar av vid ett tillfälligt arbete. Vi
vill därför erbjuda SFI på kvällstid för
att möjliggöra för människor att
kombinera arbete med studier i
svenska.
Det är också viktigt att de som går SFI
får möjlighet att möta människor som
har svenska som sitt dagliga tal. Därför
ska SFI ge möjlighet att ha praktik
samtidigt som utbildning i svenska
språket sker. SFI ska också innehålla
samhällskunskap, jämställdhet och sexoch samlevnad.
Särskilda insatser som stärker kvinnor
att lära språket och komma i egen
försörjning behöver tas fram. Det kan
vara öppna förskolan som tar ett
särskilt ansvar för språkinlärning och
uppsökande verksamhet, som
familjecentraler med ett nära samarbete
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mellan exempelvis öppna förskolan och föräldrar, vilket skapar en bättre
barnavårdscentralen som stöttande av situation för barnen och ger bättre start
olika projekt i civilsamhället som
i deras nya samhälle.
stödjer integration och språkinlärning.
Efter etableringstidens två år tvingas
Komvux behöver stärkas, bland annat cirka 75 % av flyktingar flytta från
med att stödja de som har svårare att
kommunen eftersom de inte hittar
hänga med i den (snabba) takt som
något boende i Nacka. Samtidigt har
vuxenstudier innebär. Även god
Nacka kommun problem med tomma
vägledning vid val av vuxenstudier är
lägenheter som ska avyttras för att
av stor vikt.
flyktingmottagandet har sjunkit. Vi vill
pröva att ge denna målgrupp en
Både SFI och Komvux ska också
möjlighet att bo kvar inom kommunen
erbjudas i egen regi. Inte minst för att
under en längre period, för att de ska
säkerställa tillgång och kvalitet men
hinna etablera sig på bostadsmarknaden
också för att kunna jämföra kostnader i Nacka. Om de dessutom hunnit
och för att öka valfriheten.
komma i arbete eller studier är det inte
samma kostnad för kommunen,
eftersom de då själva kan betala hyra
En annan del som gör det möjligt att
och uppehälle. Förutom utsattheten
integreras är möjligheten till en trygg
bostad. Inte minst de som varit på flykt hos de enskilda människornas situation
måste ha möjligheten att få landa och få är det dessutom ett resursslöseri att
först under två år hjälpa människor
en sammanhängande och fungerande
som behövs i Nackasamhället in i
integration. För barn och ungdomar
som har rotat sig, börjat förskolan eller arbete, språk och studier, för att sen
skolan, skaffat kompisar och börjat på inte möjliggöra så att de kan bo kvar i
Nacka.
fritidsaktiviteter är det viktigt att få

genom sociala nätverk och ekonomisk
självständighet. Därför ska stöd till de
organisationer, grupper och människor
som engagerar sig stödjas av
kommunen.

Vi vill ta bort hembesök som
obligatorisk norm, och istället utöka
arbetet mot fusk och brottslighet. Idag
riktas den insatsen endast mot de
enskilda som söker försörjningsstöd. Vi
vill uppdra till förvaltningen att ta fram
ett arbetssätt som granskar de aktörer
som verkar i välfärdssektorn för att
komma till rätta med organiserat fusk
och brottslighet som utnyttjar
välfärdssystemet.

Vi vill återinföra konsumentvägledare
och på sikt vill vi etablera
medborgarkontor där
konsumentvägledning ingår.

känna sig lugna genom att det vet att de Civilsamhället har en stor del i att
får stanna i Nacka. Föräldrar som
integrationen lyckas och att människor
börjat etablera sig med sysselsättning
som kommit hit på flykt mår bra
och trygg bostadssituation är lugnare
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Vi vill att alla barn och vuxna ska ha
jämlika möjligheter till ett attraktivt
fritidsliv i både organiserade och
spontana aktiviteter. Vi ser satsningar
på fritid som en investering för
framtiden som skapar en bra grund för
livskvalité och trygghet. Därtill gynnas
både folkhälsa och integration.
För detta behövs dock en medveten
stadsplanering med satsningar på olika
typer av idrotter och aktiviteter. I takt
med att Nackas befolkning växer är det
extra viktigt att fritidsanläggningar och
idrottsytor planeras in och byggs innan
etablerade anläggningar rivs och möter
det ökade behovet som uppstår när
Nacka växer.

Föreningslivet vittnar idag om brist på
ytor i centrala platser i Nacka. Därför
är det viktigt att investera i idrottsytor
på centrala platser i kommunen, där de
kan vara tillgängliga för flest
medborgare. Utifrån detta behöver
Nacka göra en behovsutredning som
utgår ifrån närhetsprincipen för att
säkerhetsställa att nya ytor som
planeras, inte hamnar i periferin och att
planeringen av nya idrottsytor även tar
hänsyn till varje enskild kommundel.
Prioriteringen av idrottsytor behöver
utgå ifrån var befolkningstillväxten är
som störst. Centrala delarna i Nacka
har idag störst befolkningstillväxt och
sett till de planerade idrottsytorna är
det också centrala Nacka som kommer

ha störst brist på idrottsytor. Därför
vill vi utgå ifrån den växande
befolkningens behov och satsa på ett
omfattande och sammanhängande
idrotts- och kulturcampus på
Järlahöjden. För att möjliggöra detta
vill vi utreda möjligheterna att ta bort
två av de planerade bostadshusen eller
göra en utökad överdäckning vid
väg 222.
Vi kan även se att Sickla är ett område
som redan idag har stora utmaningar
med otillräckliga idrottsytor. Därför vill
vi vid Sicklavallen etablera en 11spelarplan istället för de två 7spelarplaner som är planerade idag. En
11-spelarplan möjliggör för fotbollen
att bredda sin verksamhet
till både barn och unga. Det
är dessutom naturligt att
prioritera idrottsytor nära
skolor. Vi jobbar även för
att en 7-spelarplaner ska
placeras på något av
områdets hustak. Istället för
exploatering av området vill
vi se en idrottspark etableras
där.
Idrottsplats på Porsmossen är ett sätt
att möta totala behovet av idrottsytor.
Det följer inte närhetsprincipen då det
råder stor brist på idrottsytor i centrala
Boo likaväl som i andra
kommundelscentrum, men kan bidra
till att avlasta exempelvis Boovallen.
Det är angeläget att sådana
idrottsplatser innefattar möjlighet till
omklädningsrum, toaletter och dusch
och andra viktiga faciliteter.
Vi vill att kommunen ska ha tydligare
dialog med föreningslivet. Därför
föreslår vi ett idrottsråd som kan
strukturera upp dialogen med
föreningslivet och kommunen. Detta
tror vi kan bidra till att

idrottsverksamheten kan växa
tillsammans med kommunen.
Nämnden tillförs medel för ökad
satsning på idrott för äldre och
seniorkollo.

Fritidsnämnden behöver säkerställa att
resurser avsätts för att jämställda och
jämlika villkor ska gälla inom Nackas
fritids-och idrottsliv. Aktiviteten och
tillgången till ledare är klart lägre i
Nackas socioekonomiskt svaga
områden. Därför vill vi att föreningar
som verkar i socioekonomiskt svaga
områden ska få möjlighet att söka
utökat stöd för att bedriva tillgänglig
verksamhet där.
ska ha möjlighet att delta i olika
fritidsaktiviteter och idrotter. Därför
vill vi ge fritidsnämnden i uppdrag att
tillse att det inrättas fritidsbank där
Nackabor kostnadsfritt kan låna
idrottsutrustning. Fritidsbanken ska
fungera som ett bibliotek för sport och
fritidsartiklar. Lokala fritidsbanker kan
drivas av föreningar, förbund med
flera. Idag finns en ideell förening som
heter Fritidsbanken, men oavsett vem
som är huvudman är vår mening att
kommunen ska stötta sådan
verksamhet.
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Idrott för alla innebär även att
möjliggöra idrottande på högre nivå. Vi
vill se en bollhall uppförd i
Skurområdet för att möte behovet av
tävlingsspel på elitnivå.
Idrottstältet på Järlahöjden vill vi sälja
till en kommun med andra geografiska
förutsättningar som kan dra nytta av
tältets specifikationer. Vi vill ersätta
tälet det med en modell som med
lätthet kan hanteras av föreningslivet
och plockas upp och ner inför varje
säsong.

Vi vill ta ett helhetsgrepp om
fritidsgårdarna för att skapa högre
tillgänglighet genom att kunna erbjuda
längre och bättre öppettider och fler
resurser. Kommunen och idéburna
organisationer ska få högre prioritet
samt så ska högre krav ställas på
verksamheten.

pandemin är detta viktigt. För att värna
föreningarnas möjligheter att fortsätta
bedriva verksamhet sänker vi
lokaltaxan, så fler ska ha råd att idrotta

Vi ställer krav på att miljöhänsyn tas
vid hela livscykeln av ny- och
ombyggnation samt drift av
anläggningar såsom att bland annat
möjliggöra för värmeväxling mellan de
mest resurskrävande ytorna ishallar och
simhallar. För att öka tillgängligheten
Förra året valde alliansmajoriteten att
på befintliga idrottsytor vill vi ge
höja hyreskostnaden för Nackas
nämnden i uppdrag att kartlägga
föreningars lokaler och anläggningar.
Föreningarnas möjlighet att erbjuda bra effektiviseringsmöjligheter på
kommunens anläggningar.
aktiviteter till rimligt pris för
Nackaborna påverkas i hög grad av
lokalkostnader. I synnerhet i spåren av
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Vi arbetar för att Nacka ska vara en
kulturstad med gott om utrymme för
dialog och möjlighet att producera
kultur. En stad där fritid kan kretsa
kring konst och kultur, där stadsbilden
skapar många icke-kommersialiserade
ytor och uttryck.
Vi tror på att kultur och fri konst ger
medborgarna en meningsfull fritid och
därför vill vi vill föra en kulturpolitik
som gynnar mångfald, miljö och
utjämnar möjligheten att delta i kultur
och demokrati mellan socioekonomiska
klyftor och generationer.

Vi kommer fortsätta arbeta för att
biblioteken ska styras utan
vinstintressen och vi vill kunna anpassa
biblioteken snabbare efter
medborgarnas behov, vilket idag är
utökning av läs- och studieplatser.
Under pandemiåret blev också
butiksdöden påtaglig och en väg till
omställningen till en hållbarare stad är
att utreda möjligheten att använda
gamla butikslokaler till kulturlokaler.

Vi vill stärka föreningslivet och stötta
kulturlivet i Nacka genom att göra
utrymme för generösare projektbidrag
Nacka kommun behöver arbetar för att och avsätta medel. Detta för att stödja
stänga den digitala klyftan mellan åldrar lokala initiativ till kulturella aktiviteter
med ett större fokus på
som exempelvis kan bidra till ökade
digitalkompetens hos äldre och barn
timmar med läshundar, sångstunder för
för att främja demokrati och motverka barn, demokrati och mycket mer som
faktaresistens genom att lära
anpassas efter lokal efterfrågan och
medborgarna källkritik, etik och samtal idéer.
om sociala medier samt AI.
Detta för att kunna ändra på att
Vi föreslår att utreda möjligheten att
nämnden idag, trots kommunens
utöka bibliotekens uppdrag för att
överskott, nekat många spännande
möjliggöra en hållbar digital
projekt från föreningar som skulle
transformation, dock får en sådan
kommit medborgarna till gagn och givit
satsning inte strida mot bibliotekariens samma förutsättningar att bedriva
huvuduppdrag att främja det skrivna
verksamhet och kulturprojekt runt om i
ordet.
hela kommunen.

Vi socialdemokrater anser att kulturen
ska finnas hos Nackabor och vara
tillgänglig för alla. Därför är lokala
initiativ viktiga. För att stärka det
arbetet gör vi en satsning på lokala
kulturevenemang och kulturprogram på
bibliotek.
Läshundar är ett bra inslag för att träna
barns läsning. Hunden dömer inte, den
lyssnar tålmodigt och studier visar att
många barn tycker att det känns lättare
att läsa för en hund istället för en lärare
eller kamrat. Det är ett utmärkt inslag i
biblioteksverksamheten som hjälper
fler barn att lyckas bättre med
läsningen. Vi socialdemokrater vill i
samband med nästa
biblioteksupphandling införa fler
läshundstimmar på biliotek och
kulturcaféer.

Kulturen spelar en viktig roll i
omställningen till en hållbarare
kommun och att spara på miljön och
undvika överkonsumtion är viktig.
Genom möjligheten att låna mer än
böcker i kommunalregi ger vi
Nackaborna ett hållbart alternativ till en
givande vardag, hållbarhetsmässigt.
Detta gör det möjligt för barnfamiljen
att låna hem en playstation över en helg
eller en borrmaskin för den som inte
har råd eller vill konsumera.
ICORN, International Cities of Refuge
Network, är en medlemsorganisation
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för kommuner och regioner som
arbetar för yttrandefrihet. Utöver lokala
initiativ vill vi att Nacka främjar
internationell solidaritet och
yttrandefrihet och vi jobbar för att göra
Nacka till en välkommande
värdkommun och fristad för
konstnärer som arbetar i riskzoner och
erbjuder förföljda författare, musiker,
bildkonstnärer och andra professionella
kulturskapare en fristad i Sverige under
två år. Kommunen står för stipendium,
bostad och kontakter.

Vi vill säkerställ att alla Nackas skolor
ger barnen kulturupplevelser och
därför återställa halveringen av
kulturpengen. Alla barn i Nacka bör
vara garanterade att ta del av kvalitativ
kultur.

för rimliga priser i hela Nacka.
Attraktiva platser för
kulturarrangemang för barn och unga
ska finnas att tillgå till rimliga
kostnader. För att främja kulturaktivitet
för alla barn, året runt föreslår vi sänkta
avgifter för kultur, musikskolan och
symfoniorkester.

I Nacka ska det finnas avgiftsfria
lovaktiviteter i hela Nacka för att ge alla Pandemin har visat hur viktigt kultur är
barn en meningsfull fritid under lov
för livskvalitén bland våra äldre. Vi
och helger.
lägger därför vikt vid att främja
avgiftsfria aktiviteter för de äldre
genom utökade projektbidrag.
Vi tänker säkerställa att
kulturföreningar har råd med lokaler
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I utvecklingen av Nacka ser vi
socialdemokrater byggandet som ett
viktigt redskap för att öka den sociala
gemenskapen och förhindra
segregation. Hur vi planerar, utvecklar
och bygger en stad som är trygg och
säker för alla är en prioriterad fråga för
oss. Vi socialdemokrater anser att
jämställdhet ska vara en utgångspunkt i
stadsplaneringen så att det offentliga
rummet är tryggt och välkomnande för
alla.
För oss är det en självklarhet att
kommunen medverkar till att det finns
en blandning av upplåtelseformer för
boenden. Det är viktigt med en
blandning av såväl flerbostadshus,
villor, vårdboenden, kollektivboenden
etc.
I Nacka är andelen hyreslägenheter i
flerbostadshus alldeles för låg. Vi vill
att det byggs fler hyreslägenheter för
alla som varken kan eller vill investera i
dyra bostadsrätter, särskilt när det
gäller ungdomar och äldre. För att
säkerställa att det blir en blandad stad
för alla, där vi kan bestämma vad som
ska byggas och hur det ska byggas
behövs bland annat ett kommunalt
fastighets- och bostadsbolag. En bra
kommun behöver också i stor
utsträckning kunna använda sin
äganderätt och ha rådighet över vad
som byggs.

I takt med att nya bostäder byggs är det
viktigt att det också planeras för, och
byggs arbetsplatser, lek- och idrottsytor
och vi ska se till att det finns möjlighet
till service i närområdet. I
stadsutvecklingen måste det finnas
infrastruktur som klarar framkomlighet
och resande för såväl bilar,
kollektivtrafik som gång- och
cykeltrafikanter.
Klimathotet är vår tids ödesfråga. Det
är nödvändigt med en omställning för
att vi ska kunna neutralisera utsläppen
av växthusgaser och det måste prägla

samhällsplaneringen. Vårt mål är att
50% av energin ska komma från
förnybara källor, den vägbundna
trafiken ska vara fossilfri 2030 och våra
nettoutsläpp av växthusgaser ska vara
När nya bostadsområden byggs och
noll 2050. För att lyckas med detta
områden utvecklas och förtätas är
behöver Nacka en energiplan och en
närmiljön väldigt viktig. För att öka
klimatstrategi för att på ett genomtänkt
nöjdheten och delaktigheten kring
och systematiskt sätt kunna uppnå de
utvecklingen av Nacka är det viktigt att
mål som riksdagen antagit. Det krävs
underlätta för invånarnas delaktighet i
krafttag för miljön om Nacka ska förbli
stadsbyggnadsprocesserna. Möjligheten
lockande att bo och verka i. Vi vill att
till allmänna platser för möten och
Nacka snarast kvalificeras som
aktiviteter är en viktig del i vår sociala
Klimatkommun för att stödja ett
samhällsplanering. Natur- och
helhetsgrepp mot växthusgaser. Vi vill
grönområden ska finnas tillgängliga i
att Nackas ambitionsnivå i klimat- och
alla delar av Nacka och i närområden
miljöarbetet ska höjas betydligt.
där människor bor.

Vår ambition är att Nacka ska bli känt
för att vara en expansiv kommun i
framkant som har det mest nyskapande
och klimatanpassade byggandet i
landet. Vi vill att kommunen ska ställa
så höga krav som är möjligt enligt lagen

och att alla om- och nybyggda hus ska
ha fossilbränslefri uppvärmning.
Vi anser att det måste ställas tydliga
klimatkrav när vi bygger nytt. Därför
vill vi att nya hus i högre utsträckning
byggs i trä. Det är ett förnybart
material, till skillnad från betong och
ger även bra miljöeffekter på flera sätt.
Då trähus ofta byggs i moduler och
levereras direkt minskar påverkan på
miljö och trafikstörningar väsentligt.
Stommar av trä fungerar som kollager
och ger mindre utsläpp av koldioxid
under byggprocessen jämfört med
betonghus. Dessutom har det en
kortare produktionstid som i
förlängningen även leder till lägre
kostnader.
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En annan byggteknik som vi vill pröva
är så kallade passivhus, som är
energisnåla hus med låg driftkostnad
som återvinner värmen som redan
finns i huset. Vi ser även att berg- eller
markvärmepump är ett bättre alternativ
än uppvärmning direktvärme i småhus.
Fjärrvärme är en effektiv
uppvärmningsform och vi vill därför
verka för en utbyggnad av fjärrvärme i
villaområden.

byte av fönster och tilläggsisolering av
fasader.

miljöfarliga utsläpp som påverkar vår
miljö.

Vi anser att kommunen ska ställa krav
och uppmuntra exploatörer och
byggbolag att bygga hållbart samt
hjälpa invånarna att välja klimatsmarta
lösningar.

Digitaliseringen är ett viktigt steg i att
klimatanpassa, och effektivisera
kommunens verksamheter. Den kan
också öka det demokratiska inflytandet.
Såväl plan- som bygglovsenheten har
utvecklats genom att verksamheterna
Kommunens arbete med kontroller
har digitaliserat sina arbeten och
och tillsyn av miljöfarliga verksamheter tjänster. Även miljöenheten har
Vi vill att kommunen ska verka för bra behöver bli bättre. Arbetet med att
påbörjat sitt arbete med digitalisering
lösningar med lokalt producerad energi förebygga miljöincidenter behöver
av verksamhet och tjänster. Arbetet
så som solpaneler/solfångare eller små stärkas. Därför vill vi tillföra mer
med den pågående förändringen måste
lokala vindkraftverk. Andra enkla och resurser för att kunna utföra
fortsätta. Vi vill därför satsa extra på
billiga åtgärder som kan vidtas i husen inspektioner, kontroller och
detta för att vi ser den stora nyttan för
provtagningar. Det är viktigt för
för att förbättra miljön är
invånarna.
kommunen att ha ett proaktivt
tilläggsisolering av vind,
arbetssätt och i förväg kunna upptäcka
värmeåtervinning från avloppsvatten,

16(26)

Vi arbetar för att Nacka ska vara
tillgängligt för alla och att det ska finnas
attraktiva livsmiljöer. För att möjliggöra
de bästa livsmiljöerna behöver vi satsa
på parker, grönområden, idrottsytor,
lekplatser och säkra vägar där man
prioriterar framkomligheten för gående,
cyklister och kollektivtrafik i hela
Nacka.

I samband med utbyggandet av Nacka
har parker och grönområden
identifierats som två av de viktigare
faktorerna för att skapa livskvalitet.
Detta ställer krav på hur parkmiljöerna
utformas, sköts och underhålls.
Förutom att verka för attraktiva parker
och grönområden i Nacka vill vi också
fokusera på tillgängligheten till våra
angränsande naturområden. Det ska
vara enkelt att ta sig fram på ett säkert
sätt och vi prioriterar framkomligheten
för gående, cyklister och kollektivtrafik
i hela Nacka. Därför får nämnden i
uppdrag att fortsätta arbetet med att
särskilda insatser för att förbättra
framkomlig- och tillgängligheten.

större satsningar på lättframkomliga
vägar. Ökade satsningar på slyröjning
samt en bibehållen ambition för
snöröjning och utjämning av så
kallade “pot holes”.
Vi förordar en satsning på
kollektivtrafik, bilpooler och cykel för
att minska bilanvändningen och nå ett
mer hållbart resande. Bil- och elcykelpooler är en viktig pusselbit i ett
klimatsmart och energieffektivt
transportsystem där inte varje familj har
en egen bil och antalet p-platser vid
nybyggnationer har minskat. Vi vill se
över och öka tillgång till
infartsparkeringar samt säkerställa att
det finns laddstationer vid
infartsparkeringar, idrottsanläggningar
och i bostadsnäramiljöer. Vi vill även se
cykelpumpar längs cykelvägarna.

Det är viktigt att Nacka är en kommun
för barnen och att det planeras in
lekplatser, när både nya och tillfälliga
boenden etableras. Socialdemokraterna
vill att lekplatser ska kunna utformas
med olika teman för att vara attraktiv,
samt att möjligheterna till ordnad
parklek i Braxenparken ska utredas.
Skolan ska vara en trygg plats, likaså
färden till och från skolan. Eleverna ska
Vi vill anlägga offentliga toaletter i
närheten av parker och reservat. Det är kunna gå eller cykla till skolan på egen
hand och bidra till att minskade utsläpp
både en viktig fråga för tillgänglighet,
och en redan ansträngd trafiksituation
och viktigt ur ett
utanför skolorna. Nacka växer och med
jämställdhetsperspektiv.
den biltrafiken vilket ökar otryggheten
på väg till och från skolan.
Nacka har än så länge få
Gångstråk, alléer, parkeringsplatser och
spårförbindelser och då blir vägar
bostäder behöver ordentlig belysning
viktiga. Socialdemokraterna vill ha

för att
invånarna ska känna sig trygga att vistas
där. Särskilt viktigt är att tryggheten
ökar kring buss- och tåghållplatser i
kommunen. Tillgängligheten till
kommunens natur- och kulturreservat
bör bli bättre. Det innefattar
bussförbindelser, parkeringsplatser,
skidspår, motionsspår och utegym samt
tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Vi vill därför ge
nämnden i uppdrag att ta fram ett
särskilt långsiktigt åtgärdsprogram.
Åtgärdsprogrammet bör tas fram ur ett

jämställdhetsperspektiv och i samråd
med boende i närområdet för att det
offentliga rummet ska vara tryggt och
tillgängligt för alla.
Vi vill ge nämnden i uppdrag att
säkerställa trygga skolvägar samt att
fortsätta arbetet med särskilda insatser
för att förbättra framkomligheten till
idrottsanläggningar, även när det byggs
om.
17(26)

All teknisk infrastruktur ska
konstrueras och byggas så att
kostnaden både för att bygga och
bibehålla dess funktion blir så låg som
möjligt. Underhållsplaner ska finnas för
alla väsentliga anläggningar som
nämnden ansvarar för. För
infrastruktur som nämnden ansvarar
för att bygga ska livscykelanalyser
(LCA) göras. För att minimera risken
för kostsamma tillfälliga lösningar och
höga driftkostnader, vill vi att
samordningen med andra nämnder
ökar och tidigare bevakning i
planprocessen eftersträvas.

Nacka går just nu igenom en stor
förändring när vi bygger stad. Det ger
Nacka nya möjligheter men också nya
utmaningar. Vi vill att nämnden har en
tydligare samordning både med andra
delar av kommunen och regionen när
satsningar, ombyggnationer eller
nybyggnationer görs. Vi vill inte hamna
i ett läge där vägar rivs upp flera gånger
för olika projekt, på grund av dålig
kommunikation mellan kommunen
med regionen. Vi vill därför avdela en
resurs på heltid som arbetar enbart med
utredning, samordning och
koordinering av olika aktörers

genomförandeplaner mellan kommun,
bolag, region och statliga myndigheter.
Tillgänglighet är en frihetsfråga. På
Finnbodaberget finns boende för äldre
vars hyresgäster har en medelålder på
75 år. Vi vill göra det möjligt för alla
boende på Finnbodaberget att få
tillgång till all service i Finnboda Hamn.
Ett utmärkt sätt att göra detta är att
snarast installera en hiss!
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nära relation”. Socialtjänsten måste ges
möjlighet att anställa fler socionomer.

Nackas befolkning måste kunna känna
förtroende för socialtjänsten. Det ska
aldrig svikta i hjälpen när den verkligen
behövs. Nacka växer och i takt med det
så ökar behoven av socialtjänstens
insatser. Socialtjänsten måste
tillförsäkras resurser så att familjer i
kris, människor med funktionshinder,
otrygga barn och ungdomar, människor
med behov av försörjningsstöd eller
behandling för missbruk och psykisk
ohälsa får sina behov tillgodosedda.
Goda resurser måste finnas för att
arbeta med brottsprevention.

Barnrättsperspektivet ska genomsyra
Nackas alla verksamheter,
inom såväl skolverksamhet
och socialtjänst som
miljö och stadsbyggnad.
Inom kultur och idrott
likväl som inom trafik
och naturverksamhet.

Socialdemokraterna vill permanenta
Samverkansteamet. Detta team arbetar
med en framgångsrikmetod för att lösa
svåra och förgörande vårdnadstvister.
Metoden har visat gott
resultat men är idag
beroende av
statliga
PRIOmedel.
Kommunen
måsta säkra
att medel
finns för
fortsatt arbete
med denna
metod.

För att utveckla och
stärka både
medarbetarnas- och
Nackas politikers
kunskap om barns
rättigheter och därmed
Försörjningsstödet ska flyttas från
förmåga att ta beslut utifrån barns
Arbets- och företagsnämnden till
bästa, bör en tjänsteperson, underställd
Att bekämpa gängkriminalitet och
Socialnämnden.
kommunstyrelsen, anställas för att
organiserad brottslighet är högt
bevaka barnrättsperspektivet.
prioriterat. Ett brett spektrum av
Tryggheten för Nackas barn ska
åtgärder krävs: från socialtjänst och
förstärkas genom kvalificerade och
skola via ungdomsverksamhet,
professionella förebyggande insatser.
arbetsmarknadsåtgärder och
När barn, unga och deras familjer har
civilsamhälle till polis, och
en svår livssituation med våld,
Det förebyggande arbetet ska bedrivas
kriminalvård. Det polisiära och sociala
missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära
enligt beprövade metoder och
arbetet ska gå hand i hand.
relation eller brottslig verksamhet
förstärkas genom nära samverkan med
måste en väl rustad socialtjänst finnas
engagerade föräldrar, nattvandrare,
Undersökningar visar att Nackas
för att erbjuda behandlingsinsatser,
föreningsliv och andra goda krafter i
ungdomar dricker mindre. Det är en
stöd och hjälp.
lokalsamhället.
glädjande utveckling. Samtidigt är det
Socialdemokraterna vill satsa på en god väldigt oroande att användningen av
För att nå framgång med förebyggande
droger som hasch och marijuana ökar
arbetsmiljö innebärande en rimlig
arbete måste samverkan mellan olika
arbetsbelastning, närhet till chefer och i bland ungdomar. Det ökade missbruket
nämnder fortsätta att utvecklas och
är ett stort samhällsproblem som slår
övrigt goda arbetsvillkor för Nackas
prioriteras. Skola, socialtjänst och
hårt mot samhället i stort och den
socialsekreterarna. Det långsiktiga
fritidsverksamheter utgör alla viktiga
enskilda individen. Ökat missbruk
systematiska arbetet med
arenor för att arbeta förebyggande mot
bidrar starkt till ökad kriminalitet och
personalförsörjning måste prioriteras.
brottslig verksamhet, missbruk, skolk
otrygghet i samhället.
En låg personalomsättning bland
och annat nedbrytande beteende bland
socialsekreterarna garanterar en hög
barn och unga.
Satsningar på minskad droganvändning
kontinuitet i det sociala arbetet och
är en av de viktigaste åtgärderna för
gagnar samhällets mest utsatta familjer!
För att stävja och motverka
öka tryggheten i samhället. Därför vill
gängkriminalitet måste strukturer för
vi bland annat införa fler kontroller
Då antalet ärenden om våld i nära
samhandling mellan socialtjänst och
med polishundar i skolor, satsa på en
relation idag ökar i Nacka samt att
polis finnas och institutionaliseras.
övergripande strategi mot Alkohol,
socialnämnden ska verka för att den
Socialdemokraterna vill verka för ökade
som utsätter eller har utsatt närstående Narkotika, Doping och Tobak för
resurser till SSPF (samverkan skola,
för våld eller andra övergrepp ska ändra ungdomar, och avsätta resurser för att
socialtjänst, polis och fritid), samt att
fånga upp ungdomar tidigt och
sitt beteende vill Socialdemokraterna
förstärka arbetet med att inkludera
förebygga framtida drogrelaterade
öka resurserna inom området ”våld i
föräldrarna i arbetet till SSPFF.
problem. Vi vill genomföra en bred
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utbildningsinsats som riktar sig till
organisationer, skolan och föräldrar
med flera. Det drogförebyggande
arbetet behöver bedrivas i nära
samverkan med övriga nämnder och
utgöra ett strategiskt viktigt arbete i
Nacka kommun.

Hemmasittare har blivit ett växande
problem bland barn och unga. Vi vill
att socialnämnden i samverkan med
utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen arbetar för att stärka
elevhälsoteam för hembesök för
hemmasittare.

Att finnas med i ungas vardag och med
det preventiva arbetet är viktigt. Därför
vill vi se utvecklad samhandling mellan
socialtjänst, skolor, polis och
fältverksamhet som utgörs av
ungdomsteamet, föräldrarna och
föreningslivet. På det sättet stärks
också det viktiga samarbetet mellan
myndighet och fältverksamheten.

Det samverkansteam som i
projektform arbetat med att förebygga
destruktiva och långvariga
vårdnadskonflikter har visat sig vara
mycket framgångsrikt. Vi föreslår att
verksamheten anslås ytterligare medel
för att kunna fortsätta sitt arbete på ett
ännu bättre sätt.

En förebyggande insats där
socialsekreterare tillsammans med
barnmorska gör hembesök har bra
förebyggande effekt.
Hembesöksprogram behövs i det
förebyggande arbetet.

Våldet mot kvinnor och barn är ett
omfattande samhällsproblem som
orsakar stort enskilt lidande och bidrar
till onödiga samhällskostnader. Det är
den vanligaste anmälningsorsaken inom
socialtjänsten. Trenden nu är att våldet
ökar. Vi vill att tillgången till skyddade
boenden ska öka och att
barnrättsperspektivet särskilt ska
beaktas. De förebyggande insatserna
behöver stärkas, liksom stöd till
kvinnojourer.

socialtjänsten, även kallat SkolFam.
Syftet är att dessa barn inte ska halka
efter i skolan. För grundskolan har
Nacka ganska bra resultat. När det
kommer till familjehemsplacerade och
gymnasieelever så finns inget SkolFam
som Nacka erbjuder. Detta har lett till
att Nacka är sämst i landet när
det gäller skolresultat för dessa
unga. Utvecklingen fortsätter
dessutom i fel riktning.
Gymnasieskolan är viktig för
att säkra dessa unga personers
framtid. Vi vill därför att
nämnden tar fram förslag på
ett SkolFam för målgruppen
gymnasieelever.

För att stärka möjligheten till
utveckling av digitalisering inom
socialtjänsten som gynnar
tillgängligheten för medborgarna och
dessutom ökar handläggningen
effektivitet så tas en
digitaliseringsstrategi fram under 2020.
Den ska sedan ligga till grund för den
fortsatta utvecklingen inom området
och ska sedan följas av handlingsplaner.

Barn som är familjehemsplacerade och
går i grundskolan erbjuds idag en
speciell skolinsats som finansieras av
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Nackas föräldrar ska känna trygghet i
att deras barn ges bästa möjliga
utbildning och förutsättningar för att
lyckas. Skolor, förskolor och fritidshem
finansieras av kommunens
skattebetalare och de ska kunna känna
förtroende för att skattepengarna går
till rätt saker och ger önskvärda
resultat. I dagsläget arbetar
utbildningsnämnden företrädesvis med
att samla in och utvärdera statistik.
Detta arbete är viktigt men vi
socialdemokrater anser även att
kommunen genom
utbildningsnämnden behöver bli
tydligare kravställare för vad Nackas
skolor ska erbjuda och ställa tydligare
kvalitetskrav på samtliga av
kommunens huvudmän. Vi vill att
Nacka ska vara en attraktiv kommun
att driva skola i med kommunen som
en tydlig kravställare för att vi
tillsammans ska bygga en trygg,
modern och anständig skola där alla
elever ges möjlighet att lyckas. Vi måste
satsa på att genom förutsägbara och
rimliga ekonomiska ramar, i
kombination med tydliga krav, ge
lärare, pedagoger, rektorer och
huvudmän bästa möjliga
förutsättningar för att våra barn och
unga ska få den utbildning de förtjänar.

Vi vill se en skola med en förmåga att
ta hand om alla. Vi vill att skolan ska
prioritera sina medarbetare och ge
dem tillräckligt med resurser att
förverkliga sin potential. Vi vill se en
utbildningspolitik som vill mer än det
vi levererar idag. En viktig
prioritering för oss socialdemokrater
är att våra skattepengar ska användas
effektivt och läggas där de gör mest
nytta. Alla Nackabor ska vara säkra
på att skattepengarna går till rätt
saker. Transparens och rätt

prioriteringar ska vara ledord i skolans
ekonomi.
Idag får varje elev en checksumma till
sin skolundervisning. Checken ska
täcka alla slags omkostnader såsom
lärarlöner, lokalhyra, administration,
rektorslön, vinstuttag med mera. Det
innebär att fördelningen av den
pedagogiska pengen påverkas av den
hyra som ska betalas till skolan eller
förskolan. Det blir i sin tur orättvist
mot barnen som får olika resurser
beroende på vilken skola de väljer. Vi
vill motverka detta genom att dela upp
skolchecken i flera delar, exempelvis
pedagogisk check, administrativ check,
elevhälsocheck, hyrescheck med mera.
Nämnden får i uppdrag att ta fram ett
förslag på en uppdelad checkmodell för
att säkerställa att alla skolor och elever
får jämlika resurser.

Nacka kommun erbjuder idag 25
timmars vistelsetid på förskolan
respektive 10 timmars vistelsetid på
fritids för barn till föräldralediga och
arbetssökande. Arbetssökande som
ansöker om arbetslöshetsersättning har
krav på sig att söka arbete på heltid och
stå till arbetsmarknadens förfogande
för att ta del av ersättningen. Samtidigt
så har barn till arbetssökande föräldrar
inte rätt till förskola och fritids på

heltid, vilket gör det omöjligt för
arbetssökande att fullfölja kraven för
ersättning. Detta missgynnar även
jämlikheten då tiden på förskola och
fritids spelar en stor roll för barnens
pedagogiska utveckling.
Vi socialdemokrater vill att
arbetssökande och föräldralediga ska ha
rätt till att ha sina barn heltid på
förskola och fritids. Därför tillför vi
dessa verksamheter nödvändiga
resurser för att införa detta de
kommande åren, så att det inte leder till
en ökad belastning på personalen eller
att kvalitén på förskole- och
fritidsverksamheten för övriga barn blir
lidande.

Skolchecken för Nackas förskolor och
skolor har under många år haft små
höjningar, som många gånger inte
kompenserat de årliga pris- och
löneökningarna. Även om årets
uppräkning av skolchecken är något
högre så måste mer resurser tillföras de
kommande åren för att kompensera de
senaste årens faktiska nedskärningar.
Nedskärningar som lett
till ett ökat tryck på
personalen och
orimliga avvägningar
för att få verksamheten
att gå runt. Vi ser att
Nackas förskolor har
barngrupper som är
större än
rekommendationerna
och att skolor undviker
att ta in vikarier, även
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när behov finns. Vi föreslår därför
högre ökning av skolchecken under
samtliga kommande tre åren i
budgetperioden för att möjliggöra
större satsningar på verksamheten. Vi
vill exempelvis se ett maxtak på
barngruppernas storlek i våra
kommunala förskolor, inventera
Nackas förskole- och skolgårdar samt
tydligare följa upp hur sjukskrivningar
och trivsel bland personalen utvecklas.
Vi vill genomföra en större
kartläggning av personalens
arbetsmiljö, för att identifiera
förbättringsområden, för vilket vi tillför
medel.

undervisning. För att komma ifrån
detta vill vi införa två särskilda stöd för
Alla elever har enligt lag rätt till en
att möjliggöra för skolor att i högre
likvärdig utbildning. Skolverket lyfter
utsträckning anställa lärarassistenter
särskilt fram att barn har rätt till lika
och fastanställda vikarier som kan
tillgång till utbildning, lika kvalitet i
utbildningen och rätt till stöd för elever avlasta lärarna i dessa uppgifter. De
exakta utformningarna på stöden ger vi
med behov och för elevers olika
utbildningsenheten i uppdrag att
bakgrund och förutsättningar.
utreda.
Likvärdighetsgarantin byttes 2020 ut till
en likvärdighetsresurs i Nacka, vilket
inskränkte tanken om likvärdighet
genom stöd/resurser för de skolor och Elever med neuropsykiatriska
elever som har störst behov. Skolor
funktionsvariationer riskerar att halka
med störst behov har under flera år
efter i skolan och hamnar oftare än
varit förlorare i konkurrensen om
andra elever i riskzonen för att inte
resurserna. Inför 2021 genomfördes en uppnå behörighet till gymnasiet. Detta
stor nedskärning på 11 miljoner för
får konsekvenser för samhället då
Allt fler unga uppger att de mår dåligt i likvärdigheten av Nackas
människor som inte ges rätt
perioder. För att stärka ungas psykiska alliansmajoritet. Nu ger de tillbaka en
förutsättning i skolan för att komma
hälsa är det viktigt att förebygga och få mindre del till likvärdighetsresursen på vidare i livet i förlängningen kan
rätt hjälp i ett tidigt skede. Idag kan en 3,1 miljoner. Vi socialdemokrater vill
komma att kosta samhället enorma
skolkurator ha ansvar för upp till 1000 utveckla en garanti för likvärdigheten. summor. Elever med NPF-diagnoser
elever, vilket kan skapa utmaningar för Vi vill återinföra de resurserna som
ska ges likvärdiga förutsättningar för att
elevhälsoteamen. Vi vill tillföra ökade
togs bort och tillför därför ytterligare
lyckas i skolan och känna sig hörda och
resurser till skolorna för att kunna ha
11 miljoner utöver vad majoriteten
sedda. För att uppnå detta vill vi
fler skolsköterskor och kuratorer som föreslår för att stärka likvärdigheten
socialdemokrater att
kan bidra till att stärka elevernas
och på sikt återutveckla den till en
utbildningsnämnden säkerställer att alla
psykiska välmående. Detta genomförs garanti.
lärare i kommunen har rätt kompetens
som ett sökbart stöd för att
för att kunna hantera barn med olika
kompensera för ökade kostnader som
typer av NPF-diagnoser, så att de får
Nackas lärare vittnar om ett ökat
tillkommer med högre personaltäthet
möjligheten att utvecklas och klara de
inom elevhälsan. Exakt utformning ger arbetstempo, där de i hög utsträckning mål som krävs för att fortsätta utbilda
behöver ta hand om andra lärares
vi utbildningsenheten i uppdrag att
sig vidare.
lektioner vid sjukdom eller hantera rent
utreda.
administrativa arbetsuppgifter istället
för att planera och bedriva
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Äldreomsorgen i Nacka kommun har
länge varit eftersatt och under Coronapandemin har effekterna blivit än mer
tydliga. Vi vill att kommunen arbetar
med ett tydligt strukturerat
kvalitetsarbete och kontinuerliga större
genomlysningar av verksamheten.
Detta för att få en tydligare bild av vilka
tillgångar och utmaningar vi har inom
kommunens olika ansvarsområden. Vi
föreslår utifrån detta en total
genomlysning av kommunens arbete
med äldre och vill även titta på fler
utvecklingsområden. Våra äldre
förtjänar trygghet och en god
äldreomsorg med hög kvalitet och för
detta krävs ökade resurser till
personalen.

Idag finns inga kommunala
trygghetsboenden i Nacka och i den
plan som finns för utbyggnad i
kommunen riskerar kostnaderna för
boende i Nacka att bli dyra. För oss är
det självklart att våra äldre ska ha en
trygg tillvaro, oavsett storlek på
plånboken. Förutom vård- och
omsorgsboenden, som krävs när
vårdbehovet är stort, måste det finnas
andra bostäder för den som är äldre.
Det måste byggas hyresrätter som går
att efterfråga om den gamla bostaden
inte är funktionell. När äldre kan flytta
ifrån sin bostad möjliggör det även för
unga att ta över den.

självständighet. Digital teknik har stor
potential att bidra till att äldre personer
och personer med
funktionsnedsättning ska kunna bo
kvar hemma, känna sig trygga och
delaktiga i samhället samt nå en bättre
hälsa. Detta inkluderar bland annat
digitala trygghetslarm, tele- och
videokommunikation, sensorer i
hemmet, ett mobilt arbetssätt samt
övriga e-tjänster som ger ett mervärde
för den enskilde individen.
Vi vill införa en äldreombudsman, en
neutral tjänsteperson, dit personer över
Digitalisering ska inte främst ses som
65 år kan vända sig med olika frågor.
en besparingspotential utan ett sätt att
Äldreombudsmannens roll är att
öka livskvaliteten för brukarna och
företräda äldre Nackabor, deras behov
frigöra resurser till förbättrad omsorg.
och situation, i kontakten med
kommunens andra verksamheter och
externa aktörer. En ombudsman för
äldre behövs för att ge vägledning och
Den ofrivilliga ensamheten är ett
på ett opartiskt sätt genom dialog med
växande samhällsproblem och äldre
människor är särskilt utsatta. Isolering, äldre kunna ta till vara deras intressen
och vara lyhörd för de frågor och
eller avsaknad av nära kontakt med
behov som förs fram av de äldre,
familj och vänner, kan upplevas som
anhöriga, och bekanta.
väldigt påfrestande och påverka både
den psykiska och den fysiska hälsan.

Det digitala utanförskapet är också ett
socialt utanförskap som kan medföra
att äldre upplever sig extra isolerade.
Under Corona-pandemin ökade
ensamheten och vi såg ett ökat behov
av distanslösningar. Välfärdsteknik
skulle kunna göra ännu större nytta.
Det skulle till exempel underlätta läkaroch terapeutbesök genom videosamtal.
Ibland kan ett samtal via telefon eller
Trygghetsboenden ska finnas runt om i video vara fullt tillräckligt, samtidigt
som det skulle kunna underlätta kraftigt
kommunen och dessa ska utformas
enligt Boverkets definition. För att fler i människors vardag.
ska ha råd med ett bra trygghetsboende Genom reformer som
vill vi att kommunen ser till att minst
äldreombudsman, utökat stöd till
ett centralt beläget boende med rimliga äldreorganisationer, satsning på
priser byggs.
äldreidrott, digital inkludering,
seniorkollo, screening med syftet att
förebygga ofrivilliga ensamheten och
mer kan vi bryta äldreS ofrivilliga
Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, ensamhet.
service och delaktighet för individen i
hemmet. Det ger större frihet och

Vi står inför en stor demografisk
utmaning där antalet seniorer kommer
att öka från dagens 16 000 till 24 000,
år 2035, en ökning på cirka 50 procent.
Enligt prognosen kommer ytterligare
cirka 800 personer vara i behov av
särskilt boende till år 2040 och antalet
hemtjänstkunder kommer att öka med
cirka 90 procent fram till 2035. En
utmaning som kommer med detta är
den kompetensbrist som råder inom
vård- och omsorgsyrken generellt och
inom äldreomsorgen specifikt.
Vi tror på att kontinuerligt göra större
genomlysningar av verksamheten för
att få en tydligare bild av vilka
framgångsfaktorer och utmaningar vi
har inom kommunens olika
ansvarsområden. Socialdemokraterna
välkomnade det arbete som nyligen
slufördes kring hemtjänst 2.0 och
tycker nu att det är på sin plats att även
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titta på andra utvecklingsområden. Men
anledning av det förslår
Socialdemokraterna en total
genomlysning av kommunens arbete
med äldre.

Den socialdemokratiskt ledda
regeringen höjer statsbidraget till
Sveriges pensionärsorganisationer med
ytterligare 15 miljoner kronor extra
under 2021, för att stärka deras arbete
med att stödja sina medlemmar och
bidra till aktiviteter som kan bryta
isolering.
Vi vill genomföra en satsning på idrott
och friluftsliv och öka stödet till
frivilligorganisationer så som
pensionärsorganisationer,
studieförbund och kulturföreningar.
Syftet är att fler aktiviteter ska anordnas
för äldre. För alla dessa föreningar som
med stora ideella insatser, ordnar
aktiviteterna finns en mängd kostnader
kvar. Inte minst lokalhyror. Det ökade
stödet ska ges genom ekonomiska
bidrag och subventionerade lokalhyror.

bedömning är att det är orimligt att ha
en delad Social- och äldredirektör som
det ser ut idag. Ska vi kunna möta de
utmaningar som inte bara är relaterade
till arbetsbelastningen utifrån Covid-19
utan också de demografiska
utmaningarna vi står inför behöver vi
ha en direktör inom kommunen som
enbart fokuserar på våra äldre.
Nacka ska ha trygga arbetsförhållanden
och ha kollektivavtalsenliga villkor, där
heltider och tillsvidareanställningar är
norm. Vi vill minska skillnaderna
mellan offentlig och privat äldreomsorg
vad gäller löner, villkor, heltider och
tillsvidareanställningar. De aktörer som
inte erbjuder kollektivavtalsenliga
villkor, heltider och
tillsvidareanställningar har inget i
äldreomsorgen att göra.

Regeringen förlänger den pågående
kompetenssatsningen
Äldreomsorgslyftet för åren 2022 och
2023, vilket innebär att ny och befintlig
personal ges möjlighet att utbildas till
vårdbiträde eller undersköterska på
betald arbetstid.
De strukturella problemen i äldre
verksamheterna har varit en orsak till
att vi inte lyckats skydda de äldre under
pandemin. Verksamheterna var
oförberedda och illa rustade att klara en
pandemi, konstaterar den
coronakommission som regeringen
tillsatte för att granska myndigheternas
hantering av smittspridningen inom
äldreomsorgen.

För att stärka den övergripande
medicinska kompetensen i kommunen,
Konceptet delade turer används oftast stärka krisledningsförmågan och
på helger inom äldreomsorgen, vilket
patientsäkerheten och bli en bättre
innebär att en person får två pass (dag beställare av läkarinsatser från
och kväll) med en obetald längre rast
regionerna bör kommunen ha god
däremellan som är svår att använda till tillgänglighet på sjuksköterskor på varje
det privata livet. Detta ger den anställda boende samt se över hur tillgången till
lång arbetsdag då de är uppbundna
medicinsk personal bäst kan
utan att få betalat. tillgodoses. Tillgång till medicinsk
Delade turer är en utrustning för nödvändiga insatser bör
belastning för
också finnas på varje boende.
personalen inom
äldreomsorgen,
därför måste delade Anhöriga spelar en viktig roll för de
som pga sjukdom eller
turer avskaffas.
funktionsnedsättning behöver olika
Hemtjänsten har
former av stöd och omsorg. Den
längre haft problem omsorg och de insatser som många
med kontinuiteten. anhöriga idag ger är viktigt för
I praktiken att det välfärden och dessa frågor behöver
är väldigt många
uppmärksammas. Cirka 70 procent av
olika människor
de informella vårdgivarna är kvinnor,
som möter den äldre i dennes hem,
som generellt påverkas mer negativt än
något som kan skapa otrygghet och
män av att ge anhörigomsorg. Vi
osäkerhet samtidigt som det riskerar att behöver synliggöra de som är
Inga personer 85+ ska bli nekade att
påverka kvaliteten negativt. Det finns
flytta till ett bättre boende. Vi vill
anhörighetsvådare och satsa på att
utreda möjligheten för den som fyllt 85 ett nära samband mellan brister i
samspelet mellan dem och sjukvården
år att kunna flytta till ett tryggt boende kontinuiteten och att hemtjänsten har fungerar smärtfritt. Anhörigas omsorg
många anställda på timmar och deltid. om sina nära och kära bidrar även till
oavsett biståndsbedömning.
Att stärka arbetet med trygga
äldres välbefinnande och livskvalitet.
anställningar och heltider är ett måste. I
Belastning på de som arbetar med äldre Socialdemokraternas Nacka ska de
har den senaste tiden varit hård, så
äldre känna igen den som kommer.
också på kommunens äldreenhet. Vår
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Nacka ska vara attraktiv kommun att
vara god man i och erbjuda god service
med likvärdig kvalitet till gode männen
och förena detta med effektiv tillsyn.
Utbildning och certifiering av gode
män erbjuds i kommunen och eftersom
Nacka kommun växer kommer fler
gode män behövas.

effektiv tillsyn. Bland annat erbjuds
utbildning och certifiering av gode
män. Detta har inte kunnat ske i
tillräcklig utsträckning under 2020 på
grund av pandemin och ökar behovet
under 2021.

Vår bedömning är att rekryteringen av
godemän och förvaltare behöver
Genom kompetensutveckling och
intensifieras inte minst till de allt
fokus på hög kvalitet och rättssäkerhet, oftare mer komplicerade och svåra
samt att i beslut ge tydlig bakgrund och ärendena, som ökar i omfattning,
motivering till besluten, försöker
kommer behöva utökade resurser.
nämnden minimera andelen
överklagande beslut som ändras efter
prövning i domstol.
För att förenkla för gode
männen har fler e-tjänster
införts till exempel möjligheten
att ansöka om uttagstillstånd.
Nämnden planerar även
aktiviteter för att få fler att välja
de digitala tjänsterna. Nämnden
har också uppdraget att minska
användningen av bil.

verksamhetsövergången kräver
framtida investeringar i digitala
lösningar för att på sikt kunna ge
effektivitetsvinster.

Nämnden säkrar att de som vill vara
god man har rätt förutsättningar för sitt
uppdrag. Alla som vill bli god man
måste genomföra ett digitalt
kunskapstest och nämnden kräver att
de deltar i återkommande
kompetensutveckling. Nämnden har
sedan 2017 en process för certifiering
av gode män. Certifieringen ger också
en möjlighet att bli mentor. Utökade
och förstärkt satsning på
Gode män erbjuds att lämna in kompetensutveckling för gode män och
redovisningarna digitalt. För att
förvaltare bland annat i
Gode männen ska verka för
ytterligare stimulera till att redovisa via beteendevetenskap parallellt med de
huvudmännens bästa genom att så
e-tjänst får de som gör detta sitt arvode reguljära utvecklingsinsatserna som till
långt som möjligt tillse att de inte lider tidigare, förutsatt att redovisningen är exempel introduktion,
vare sig ekonomiska eller personliga
korrekt.
erfarenhetsutbyte och certifiering, som i
rättsförluster. De ska vara aktiva i att
Under 2020 har avtalssamverkan med år fått stå tillbaka pga pandemin
huvudmännens rättigheter och
medför ökat resurstillskott. Nämnden
skyldigheter bevakas och tillvaratas. För Vaxholms och Värmdökommuner
har hög ambitionsnivå för hur fort man
genomförts. Detta innebär allt från
att säkerställa tillgången till gode män
ska få en god man. Målsättningen är
måste kommunen göra det attraktivt att övertagande av personal, all
lika som innevarande, 2 månader.
handläggning samt en omfattande
vara god man i Nacka. Nämnden ska
anpassning av system och digitalisering
även fortsättningsvis kunna erbjuda
av dokumentation och redovisning.
god service med likvärdig kvalitet till
Konsolideringen av
gode männen och förena detta med

26(26)

