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Tilläggsyrkande Samhällsbyggnadsstrategi
Bedömning
Vår kommun erbjuder livskvalitet i form av ett unikt lantligt boende med levande landsbygd
och mysigt småstadsliv i kombination med Stockholms arbetsmarknad. Många vill ge sina
barn en trygg uppväxt, förverkliga sina drömmar om hästar, hundar, höns och båtliv och
samtidigt behålla sina arbeten i Stockholmsregionen. Många vill ﬂytta hit och det är upp till
oss som redan bor här att bestämma hur vi vill att vår kommun ska utvecklas.
Sorundanet Nynäshamns kommunparti bedömer att befolkningstillväxten kan bli mycket hög
om vi hanterar vissa utmaningar som t.ex. skolresultaten. Om vi inte hanterar dessa
utmaningar bedömer vi att befolkningstillväxten kommer vara fortsatt låg. Därför anser vi att
en samhällsbyggnadsstrategi bör hantera några olika scenarier för befolkningstillväxten. Det
är också viktigt att befolkningstillväxten även uttrycks i antal invånare och inte bara i procent.
Befolkningstillväxten kommer tämligen omgående resultera i konkreta kommunala åtaganden
i form av förskolor och skolor och på längre sikt åtaganden när det gäller äldreomsorg. Här
följer ett exempel:
Med dagens befolkning, ca 30 000 invånare, innebär 1,2% befolkningstillväxt 360
tillkommande invånare per år. Av dessa bedöms 30-50% vara barn och ungdomar
vilka omgående behöver förskole- och skolplatser. Detta innebär, grovt räknat, att
mellan 100 och 180 nya förskole- och skolplatser måste skapas årligen. På sikt
tillkommer behov av trygghetsboenden och äldreomsorg.
Vi anser således att sambandet mellan befolkningstillväxt och kommunal planering och
kommunala investeringar måste förtydligas.
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Yrkande
Refererande till vår bedömning ovan yrkar vi på tillägg enligt:
1. att några, t.ex. tre, scenarier används för att beskriva befolkningstillväxten
2. att befolkningstillväxten även beskrivs i antal invånare
3. att sambandet mellan befolkningstillväxt och behovet av investeringar som t.ex.
förskola, skola och annan kommunal service förtydligas.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch
Ledamot i Fastighets- och investeringsutskottet,
och Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden
ersättare i Kommunstyrelsen,
i Samhällsbyggnadsnämnden
samt ledamot i Kommunfullmäktige

2022-04-07

Sida 2 av 2

