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Maximalt värde för skattepengarna 
Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till
alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt
sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har
lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter.

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora
möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till
att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas
ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar
till prioritering av vad en kommun ska göra och
ständig utveckling på alla områden.

Kulturverksamheterna håller hög
kvalitet. Avgifter och utbud är
anpassat utifrån barn och ungdomars
olika förutsättningar. Lokaler och
anläggningar är flexibla, tillgängliga
för alla och samutnyttjas. 

Andel aktiva låntagare
på bibliotek, antal/1000
invånare.

301 300 300 300

Andel barn och unga
som är nöjda med den
kulturskoleverksamhet
de deltar i.

97 % 98 % 98 % 98 %

Bästa utveckling för alla 
Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga
förutsättningar för sin utveckling och för att kunna
förverkliga sina egna drömmar och idéer.
Kommunen möter varje Nackabo och aktörs
behov och ambition med flexibilitet, enkelhet,
snabbhet och öppenhet.

Stor valfrihet och inflytande på riktigt
kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och
entreprenörskap präglar verksamheterna liksom
lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla
verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god
hälsa.

Kulturutbudet är attraktivt och
tillgängligt för alla. Kulturutbudet
utvecklas genom Nackabornas
delaktighet och utifrån deras
förutsättningar och intressen.
Biblioteken stimulerar och bidrar till
läslust, bildning och livslångt lärande. 

Andel barn som har
deltagit i kulturskolan
av den totala
befolkningen inom
målgruppen.

26 % 22,2 % 27 % 27 % 27 %

Nöjdkundindex för
bibliotek, museet Hamn,
Hembygdsmuseet och
Dieselverkstaden.

82 % 84 % 86 %

Andelen medborgare
som anser att
bibliotekens utbud av
böcker och tidskrifter är
ganska eller mycket bra.

80 % 82 % 84 %

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka 
Nacka är en välkomnande, tolerant och
nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här
finns spännande miljöer och levande mötesplatser
som är trygga och tillgängliga. Det unika i
kommundelarna bevaras och utvecklas.
Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och
varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur-
och idrottslivet är rikt och aktivt.

Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och
en god bebyggd miljö kännetecknar Nackas
miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg
klimatpåverkan och en giftfri miljö.

Bibliotek, kulturhus, museer och
kulturella arenor är öppna
mötesplatser som bidrar till ett levande
och hållbart samhälle. Kulturarvet och
den offentliga konsten utvecklas,
bevaras och berikar.
Kulturverksamheterna bidrar till låg
klimat- och miljöpåverkan. 

Antal besök per
invånare och år på
kulturhuset
Dieselverkstaden

11,2 11,2 11,2

Antal besök per
invånare och år på
bibliotek.

8,1 11,5 11,5 11,5

Antal besökare per år på
museet Hamn och
Hembygdsmuseet.

5 059 6 000 6 000 6 000

Andelen medborgare
som anser att det lokala
kultur- och nöjeslivet
(t.ex. konstutställning,
teater och konserter) är
ganska eller mycket bra.

80 % 82 % 84 %

Stark och balanserad tillväxt 
Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20
000 nya bostäder byggas och 15 000 nya
arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett
företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort
och lång sikt.

Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor,
civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt,
långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar
Nacka aktivt till utvecklingen i
Stockholmsregionen.

Innovation och mångfald ska leda till
att kulturverksamheter startas och
utvecklas i takt med efterfrågan. För
kulturutbudets utveckling ska
samverkan ske lokalt, regionalt och
nationellt. Kulturen ska bidra till
tillväxt och utveckling. 

Andel barn och unga
som deltar i den
kulturskolekurs som de
helst vill.

97 % 98 % 98 % 98 %
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