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Insikt och nytänkande krävs för att Nynäshamn ska hänga med!
 

Nynäshamns kommun växer så det knakar sägs det. Hur ser fakta ut bakom detta påstående? 
Och även om Nynäshamns kommun växer så det knakar så kanske andra kommuner växer 
ännu mer? Sorundanet har studerat statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, och funnit att 
Nynäshamns kommun har mycket lägre befolkningstillväxt än grannkommunerna både i det 
långa och i det korta perspektivet. 

 
SCB bokför noga folkmängden i Sveriges kommuner. Den statistik vi har studerat börjar 1950. 
Även om en omfattande sammanslagning av kommuner har skett i hela riket så är siffrorna 
jämförbara i Botkyrka, Haninge och Nynäshamns fall. De tre kommunerna har slagits ihop av 
flera mindre kommuner vars gränser inte har ändrats. Några kommundelningar har heller inte 
skett, något som skulle kunna förvränga resultatet. 

 

Figur 1
 

Om vi betraktar hela perioden från 1950 till 2010 så framgår det av figur 1 att både Botkyrka 
och Haninge har växt mycket kraftigt. Från att ha varit mindre än Nynäshamn har de blivit 
ca 3 gånger större! Siffrorna bakom figuren avslöjar att Botkyrka har fått mer än 9 gånger 
fler invånare och Haninge kommun har fått mer än 8 gånger fler invånare. Samtidigt har 
Nynäshamn fått knappt 2 gånger fler invånare. 
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Figur 2
 

Om vi betraktar perioden från 2005 till 2010 så framgår av figur 2 att Botkyrka växer mest 
följt av Haninge och därefter Nynäshamn. Siffrorna bakom figuren avslöjar att Botkyrka har 
en genomsnittlig årlig ökning under perioden med 1,5 procentenheter, Haninge med 1,4 
procentenheter och Nynäshamn med 1,1 procentenheter. Nynäshamn halkar alltså efter både 
när det gäller absolut antal inflyttade och procentuell ökning i förhållande till kommunens 
storlek. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att utrycket “Nynäshamn växer så det knakar” inte är 
relevant om man jämför med våra grannkommuner. Frågan som uppstår är då hur Nynäshamn 
ska kunna hänga med grannkommunerna och för all del den övriga regionen? Om kommunen 
har ambitionen att växa så det knakar kan man konstatera att strategi och handlingsplan måste 
förbättras. 

 
Sorundanet vill med insikt om ovanstående initiera en bred debatt om kommunens vision. Vi 
är inte nödvändigtvis för en drastisk inflyttning. Vi tror på livskvalité före kvantitet och vi tror 
att många fler kan lockas att flytta till kommunen med andra argument än hitintills. För att 
utveckla Nynäshamns kommun i positiv riktning måste vi alla komma till insikt om verkligheten 
och förmodligen tänka nytt. I synnerhet om vi ska hänga med övriga kommuner.
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