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MÅL OCH BUDGET 2016–2018
Mål och budget är kommunens viktigaste underlag för planering  
och styrning av kommunen och alla verksamheter.  
Här bestäms kommunens mål, skattesats, nivån på olika avgifter  
som kommunen tar ut och hur pengarna ska fördelas mellan  
verksamheterna.

Vi har många stora utmaningar framför oss i Nacka. 
Samtidigt som staden växer fram på västra Sicklaön med 
14 000 nya bostäder ska hela Nacka utvecklas. Totalt 
ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen fram till 
2030. Vi vill se en stark, balanserad och långsiktigt hållbar 
tillväxt där vi kan välkomna många nya invånare till en 
trivsam kommun.

Parallellt med ett ökat bostadsbyggande ligger fokus 
på att förbättra framkomligheten. Svindersviksbron  
kommer att öppnas och Tvärbanan dras till Sickla.  
Nya cykelbanor byggs längs Värmdövägen och i Älta.

Kommunens ambition är att minst 15 000 nya 
arbetsplatser ska skapas i kommunen till 2030. Under 
2015 togs en ny näringslivsstrategi fram där bland annat 
tillgången till arbetskraft med rätt kompetens, en aktiv 
markpolitik för nyetableringar samt enkel, snabb och 
kundfokuserad myndighetsutveckling är nyckelfaktorer 
för att lyckas. Under 2016 förstärker vi resurserna och 
en handlingsplan tas fram.

Det ekonomiska förutsättningarna är ganska tuffa. 
Skatteintäkterna ökar visserligen relativt mycket under 

2016 men det gör också antalet barn i skolan och  
personer som behöver andra insatser från kommunen. 
Generellt sett så innehåller budgeten en kompensation 
för ökat personalom kostnadspålägg på 0,5 procent men 
på några områden är uppräkningen för pris- och löne-
utveckling större.

I budgeten prioriteras satsningar på skolan, äldre-
omsorgen och miljön. Skolpengen höjs med 2 procent 
för att skapa förutsättningar för en fortsatt mycket hög 
kvalitet i undervisningen. En särskild satsning görs 2016 
för att stimulera läskunnighet och läslust. Även äldre-
omsorgen tillförs pengar för att äldre ska kunna få en 
trygg äldreomsorg. Det görs också under 2016 en  
satsning på giftfria förskolor genom utbyte av leksaker 
och inventering av inomhusmiljön i förskolorna.

En stor satsning görs på hälsa och utemiljö genom ett 
”utepaket” som innehåller investeringar i bland annat 
utegym, utbyggda cykelbanor och upprustade lekplatser.



   Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovat

ivt
.  

 

NYA KOMMUN ÖVERGRIPANDE MÅL

NACKAS...
...VISION Öppenhet och mångfald

...GRUNDLÄGGANDE VÄRDERING  
Förtroende och respekt för människors  
kunskap och egen förmåga – och deras  
vilja att ta ansvar

...AMBITION Vi ska vara bäst på att  
vara kommun

NACKAS 4 STYRPRINCIPER
Särskiljande av finansiering och produktion

Konkurrens genom kundval eller upphandling

Konkurrensneutralitet

Delegera ansvar och befogenheter till lägsta 
effektiva nivå
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Nu går kommunen in i en period då tillväxttakten  
ska fördubblas. Det innebär många möjligheter  
och  utmaningar. Från och med 2016 gäller nya  
övergripande mål för kommunen. Dessa ska hjälpa 
Nacka att kunna erbjuda ännu bättre välfärdstjänster 
och att bevara och utveckla livsmiljön. Vi har  
ambitionen att vara bäst på att vara kommun.  
Det innebär att vi ska ägna oss åt det en kommun  
ska göra, våra kärnuppdrag. Vi ska dessutom göra  
det med den bästa kvaliteten.

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

Alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förut-
sättningar 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.

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. 

FÖRBÄTTRAD STYRNING NÄR NACKA VÄXER



   Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovat

ivt
.  

 

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.

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, civil-
samhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt 
och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till 
utvecklingen i Stockholmsregionen.

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.
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BUDGETEN I KORTHET

CHECKHÖJNINGAR 2016

Grundskola och gymnasiet 2 procent
Särskilt boende för äldre 1,5 procent
Musikskolan 1,5 procent
Hemtjänsten 1 procent
Insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) 1 procent
I övrigt höjs checkarna med 0,5 procent

INVESTERINGSBUDGETEN

… innehåller beslut om tillkommande medel med  
456 miljoner kronor för 2016 –2018. Större  
investeringar är bland annat sporthall i Myrsjöskolan  

”UNDER VÅREN 2016  
KAN BARNEN

FLYTTA IN I NY FÖRSKOLA  
PÅ GALÄRVÄGEN

I BOO GÅRD”.

INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT

Budget  
2016

Plan 
2017

Plan 
2018

Skatteintäkter 4 884 mnkr 5 101 mnkr 5 326 mnkr

Finansnetto -25 mnkr -50,2 mnkr 65,6 mnkr

Kommunens  
kostnader -4 759 mnkr 4 940 mnkr 4 734 mnkr

Årets resultat 100 mnkr 110,6 mnkr 526 mnkr

(83 mnkr), bostäder för sociala ändamål (50 mnkr) 
utbyte av resterande oljeanläggningar i kommunens  
fastigheter (35 mnkr) och en stor satsning på ett  
utepaket (83 mnkr) som innehåller

Lekplatser (30 mnkr)

Cykelbanor (25 mnkr)

Utegym (2 mnkr)

Näridrottsplatser (6 mnkr)

Konstgräs på bollplaner (3 mnkr)

Konstgräsplan Fisksätra (3 mnkr)

Strandpromenad Svindersvik (14 mnkr)

INVESTERINGSBUDGETEN
(i miljoner kronor)

2018201720162015
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600

400

800

1 000
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BEFOLKNINGSTILLVÄXT
En viktig grund för budget är hur befolkningen utvecklas under budgetåren. Befolknings-
tillväxten i Nacka kommer att tillta under de närmaste åren. Det beror på att fler nya 
bostäder kommer att bli inflyttningsklara och också att det föds många barn i kommunen. 
Befolkningstillväxt och prognos för perioden:

FÖRDELNING AV RESURSERNA MEL-

LAN NÄMNDERNA

Den största delen av kommunens 
resurser går till välfärdstjänster; mer 
än hälften av kommunens budget går 
till förskola och skola och ungefär 
en tredjedel till stöd och omsorg.

2018201720162015
0

500

1 500

1 000

Sicklaön

Boo

Saltsjöbaden-
Fisksätra

Älta

PROGNOS
…för hur många bostäder som kommer att byggas  
i Nacka under perioden

Överförmyndarnämnden 0,2%

Äldrenämnden 15%Utbildningsnämnden 53%

Miljö- och  
stadsbyggnadsnämnden 1%

Kommunstyrelsen 3%

Kulturnämnden 3%

Fritidsnämnden 3%

Arbets- och företagsnämnden 4%

Natur- och trafiknämnden 5%

Socialnämnden 14%

BUDGETENS FÖRDELNING

SKATTESATS 18,63
I grunden oförändrad men en  
skatteväxling har skett med  
landstingen då kommunen har  
övertagit verksamhet.
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2 600
MILJONER
KRONOR

GYMNASIESKOLA

FÖRSKOLEKLASS  
OCH GRUNDSKOLA

FRITIDS
FÖRSKOLA

95%  
av föräldrarna är 
nöjda med sitt barns  
förskola. 

32%  
av personalen på  
förskolan har för skol-
lärar utbildning.

87%  
av eleverna i årskurs 5 
är nöjda med sin skola. 

53%

FÖRSKOLA OCH SKOLA
En stor andel av föräldrarna är nöjda med sina barns förskolor. Sedan  
ganska länge har Nacka försökt öka andelen utbildade för skollärare i verk-
samheten och detta är en fortsatt stor utmaning. 

Nackas nior fick vårterminen 2015 de högsta betygen i landet.  
Nu fortsätter arbetet för att alla elever ska nå kunskapskraven i grundskolan 
och fullfölja gymnasieskolan. Andra utmaningar är att minska skillnaderna  
mellan flickor och pojkars resultat och arbeta för att eleverna ska tycka att 
de har inflytande i skolan. Under 2016 kommer kommunen att arbeta för att 
hitta nya, effektiva metoder för att förbättra mottagandet av nyanlända elever. 

Under 2016 ska en särskild satsning för att stimulera läslust hos  
unga göras. Nacka ska också följa upp skolornas arbete med rörelse och  
motion.

ANSVARIG 
UTBILDNINGSNÄMNDEN

STRATEGISKA MÅL 2016 
Maximal utveckling och stimulerande lärande • Reellt inflytande  

• Valmöjligheter (gäller förskola och grundskola) • Trygg arbetsmiljö 

• Budget i balans

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Alla elever ska nå kunskapskraven  
i grundskolan och fullfölja  
gymnasieskolan. 

Alla barn och elever ska ges 
samma förutsättningar i skolan  
– oavsett kön

Likvärdiga bedömningar 

Elevers möjlighet till reellt  
inflytande över sin skolgång

UNDER 2016 KOMMER 
KOMMUNEN ATT ARBETA

FÖR ATT HITTA NYA,
EFFEKTIVA METODER

FÖR ATT FÖRBÄTTRA
MOTTAGANDET AV

NYANLÄNDA ELEVER



STRATEGISKA MÅL 2016 
Kommuninvånarna har tillgång till en mångsidig verksamhet på sin 
fritid inkluderande att pojkar och flickor ska ha likvärdig tillgång 
till idrotts- och fritidsmöjligheter samt attraktiv tid i kommunens 
anläggningar • Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse 
att dessa har hög kvalitet det vill säga tillgänglighet, funktionalitet, 
bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens • Kommunens 
invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av  
aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar • Fritidsanläggningarna 
ska vara trygga och säkra • Föreningslivet stöds så att föreningarna 
arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap • Idrotts- 
och fritidsanläggningarna utnyttjas maximalt och kostnadseffektiv
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UNDER 2016 SKA  
DET BLI FLER  

SOMMARLOVSAKTIVITETER 
FÖR BARN OCH UNGA,  

EXEMPELVIS FLER  
KOLLOPLATSER

FRITID OCH IDROTT
Medborgarna är nöjda med Nackas utbud av fritids- och idrottsverk samhet. 
Under 2016 fortsätter Nacka att arbeta för att alla ska kunna hitta någon 
aktivitet eller mötesplats där man känner sig välkommen, trygg och säker. 
Kommunens anläggningar ska vara attraktiva, välskötta och efterfrågade.  
En målsättning är att kommunens pengar för fritid ska fördelas så jämnt som 
möjligt mellan flickor och pojkar. 

Kommunens pengar till fritid når en allt mindre andel av ungdomarna 
13–18 år och många unga vill ha större frihet och flexibilitet i sina  
fritidsaktiviteter. Nacka ska se över hur man skulle kunna möta dessa behov 
och ge fler unga tillgång till kommunalt finansierad fritid. 

Nacka kommuns flyktingmottagande har ökat och fler föreningar hör  
av sig till kommunen med olika tankar och idéer om hur de kan och  
vill arbeta med integration. En plan för att stärka integrationen inom  
föreningslivet kommer att tas fram under 2016.

3%

143
MILJONER
KRONOR

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Brett fritids- och idrottsutbud 
där alla hittar någon aktivitet 
eller mötesplats där man  
känner sig välkommen, trygg 
och säker. 

Attraktiva, välskötta och  
efterfrågade anläggningar och  
verksamheter som har en hög 
kvalitet.

Samarbete och inflytande för 
god livsmiljö. 

Tillgång till fritid och  
rekreation när Nacka bygger 
stad. 

ANSVARIG 
FRITIDSNÄMNDEN

FOTBOLL är den  
STÖRSTA fritidsaktiviteten  
i Nacka, följt av ishockey  
och gymnastik.* 

STÖRST TJEJIDROTT  
är GYMNASTIKEN,  
följt av konståkning och  
ridning.* 

Mest JÄMSTÄLLD idrott  
är BASKET, följt av  
simning och orientering.* 

11 simbanor á 25 meter  
i Nacka.

Cirka 85 idrottsföreningar  
i Nacka fickbidrag från  
kommunen under 2015. 

* mätt i antal deltagartillfällen
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BIBLIOTEKEN HAR 
ÖKAT SITT UTBUD  

GENOM FLER INKÖP  
AV BÖCKER OCH  

ANDRA MEDIA

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Läslust, kunskap och demokrati

Nära och nyskapande 

Samverkan, mångfald och ökad 
valfrihet

Hög kvalitet och kostnads-
effektivitet

KULTUR
Kulturen i Nacka ska bidra till läslust, kunskap och demokrati. Barn och  
unga ska erbjudas en mångfald av skapande kulturaktiviteter. Nacka ska  
fortsätta att lyfta fram sitt kulturarv, bland annat genom kulturarvsmuseet 
Hamn i Fisksätra.

Nackaborna är generellt nöjda eller mycket nöjda med kommunens  
kulturverksamhet. Biblioteken har ökat sitt utbud genom fler inköp av böcker 
och andra media. Mätningar visar på en tydlig trend av ökade utlån. Barn och 
unga som går på musikskola eller andra kulturkurser i Nacka är mycket nöjda. 
Ett förbättringsområde är elevernas  inflytande över kulturkurserna. 

Nacka är en innovativ kommun där ambitionen är stort medborgar-
inflytande. Därför vill vi undersöka om Crowfunding, som bygger på 
medborgardialog, är ett bra verktyg för att få fram nyskapande kultur projekt, 
utveckla nya sätt att fördela kulturmedel och att samla, organisera och sprida 
kulturidéer i Nacka.

129
MILJONER
KRONOR
3%

97% 
av eleverna är nöjda  
med kulturskolekurser  
(exempelvis musikskola).

97% 
är nöjda med  
biblioteken.

BIBLIOTEKEN 
2014
15,6 besök och 6  
boklån per  
invånare,11,8 boklån 
per invånare 0 – 17 år.

ANSVARIG 
KULTURNÄMNDEN

STRATEGISKA MÅL 2016 
Medborgarna har tillgång till ett 
 varierat kulturutbud av hög kvalitet 

• Barn och unga erbjuds en mång-
fald av skapande kulturaktiviteter  

• Nacka kommuns kulturhistoria 
är tillgänglig • Nackas offentliga 
konst är tillgänglig • Medborgarna 
involveras i att påverka kultur-
utbudet • Biblioteken i Nacka 
bidrar till läslust hos Nackas  
medborgare • Kulturaktiviteterna 
är välbesökta och efterfrågade av 
medborgarna • Kultur finansierad 
av kommunen är kostnadseffektiv



STRATEGISKA MÅL 2016 
I Nacka ska alla nyanlända ses som en tillgång och ska erbjudas för 
individen adekvat stöd för en snabb och effektiv integration  

• Vi är den ledande arbets marknadsaktören i Sverige genom en 
högkvalitativ vuxenutbildning som möter individens och företagets 
kompetensbehov • Vi är den ledande arbets marknadsaktören i 
Sverige med en mångfald av flexibla lösningar • Vi är den ledande 
arbets marknadsaktören i Sverige som leder till ett ökat innanförskap 
och en väsentligt lägre arbets löshet • Vi är den ledande arbets-
marknadsaktören i Sverige som leder till tillväxt, integration och fler 
arbetstillfällen • Vi är den ledande arbetsmarknads aktören i Sverige 
med insatser som är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara
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C
ir

ka
VI HAR  

HÖG AMBITION FÖR  
KOMMUNENS 

FLYKTINGMOTTAGANDE

4%

179
MILJONER
KRONOR

STÖD TILL EGEN FÖRSÖRJNING
Alla Nackabor som saknar arbete, utbildning eller tillräcklig inkomst för att 
kunna försörja sig, ska snabbt och enkelt hitta en väg till egen försörjning.  
Det möjliggörs genom jobbpeng. Det är en kombination av olika insatser,  
till exempel vuxenutbildning, svenska för invandrare och lärlingsutbildning.  
Insatserna formas individuellt utifrån vad den arbetssökande behöver för  
att komma ut på arbetsmarknaden. 

Arbets- och företagsnämnden har också ett samlat ansvar för  
kommunens flyktingmottagande. Vi har höga ambitioner för hur vi ska jobba 
med mottagandet av nyanlända Nackabor. Nackas generösa system med 
vuxenutbildning och jobbpeng förstärks under 2016 med större  
koppling mellan svenska för invandrare och arbetsinsatser.

Prioriterade områden framöver är att utveckla fler jobbtillfällen för  
unga vuxna, personer med funktionsnedsättning och för personer över  
55 år, att förbättra resultaten inom SFI och att utveckla arbetet med  
integration av nyanlända i Nacka. 

900 
hushåll hade  
ekonomiskt bistånd  
någon gång  
under september  
2014 – augusti 2015.

500 
hushåll hade ekonomiskt 
bistånd i augusti 2015.

300 
personer har  
insatsen jobbpeng.

ANSVARIG 
ARBETS- OCH  
FÖRETAGSNÄMNDEN

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Öka möjligheten/utveckla fler 
jobbtillfällen för unga vuxna, 
utlandsfödda, personer  
med funktionsnedsättning och 
för målgruppen från 55 år

Ansvara för åtaganden  
gentemot ungdomar under  
20 år som hoppar av gymnasiet

Förbättra resultaten för 
svenska för invandrare (SFI)

Stimulera en mångfald av 
insatser

Utveckla samspelet mellan 
myndigheter



STRATEGISKA MÅL 2016 
Medborgare ska ha en hög tillgänglighet och god service • Utredningar 
och beslut ska vara korrekta, välgrundade och lätta att förstå • Öka 
möjligheterna för kunden att göra aktiva val • Medborgare ska ha  
kännedom och få tillgång till förebyggande och tidiga insatser  

• Socialtjänsten ska verka för en effektiv användning av kommunens 
skattemedel
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31 augusti 2015 hade 
275 barn och unga i 
Nacka pågående öppen 
insats inom individ- och  
familjeomsorgen  
och cirka 70 barn och  
unga var placerade  
i dygnsvård.

Under januari – augusti 
2015 gjordes 1 415 
anmälningar och  
ansökningar angående 
barn och unga till  
Nackas individ- och 
familjeomsorg.

STÖD OCH OMSORG
Fler människor söker sig till socialtjänsten för att få stöd och de öppna insat-
serna ökar. Även antalet insatser till personer med funktionsned sättning ökar.

Antalet ungdomar som har stora svårigheter att få ihop vardagen ökar.  
En större andel av de som får insats har en komplex problembild som  
 kräver flera och omfattande insatser i kombination. Gruppen personer med  
neuropsykiatriska diagnoser, såsom ADHD och autism, ökar mest. 

Nackas fokus är att ge rätt stöd, hög service och en rättssäker hand-
läggning. Socialtjänsten har sedan länge arbetat för att bli mer känd och  
att fler ska söka hjälp och stöd innan problemen blir stora. Detta arbete 
fortsätter. 

De som kommer i kontakt med socialtjänsten har förväntningar på att  
få vara med och bestämma om sitt eget liv och innehåll i beslut och insatser. 
Arbetet fortsätter med att säkra och systematisera uppföljningen av  
kvaliteten i processerna. Det är också viktig att samverka med andra, till 
exempel skolan, sjukvården och polisen, för att människor med behov ska få 
en bra insats och inte hamna mellan stolarna.

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Rätt stöd

Rättssäker handläggning

Förebyggande arbete

Service

Volym- och kostnadskontroll

14%

686
MILJONER
KRONOR

ANSVARIG 
SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNENS FOKUS
ÄR ATT GE RÄTT

STÖD, HÖG SERVICE
OCH EN RÄTTSSÄKER

HANDLÄGGNING

Ett prioriterat arbete under 2016 
är att hjälpa till att ordna ett 
tryggt boende för människor med 
särskilda behov, exempelvis sociala 
problem eller nyanlända personer.

C
ir

ka700 
personer med funktions-
nedsättning har insats  
enligt lagen om stöd och 
service till vissa  
funktionshindrade  
(augusti 2015).



VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Att det finns tillräckligt med  
kompetenta gode män och  
förvaltare

Förenkla och effektivisera  
handläggning och administration

Fortsatt utveckling av servicen
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STRATEGISKA MÅL 2016 
Alla huvudmän har en god man/förvaltare som agerar för huvud-
mannens bästa inom ramen för uppdraget • Rättssäker och effektiv 
tillsynsverksamhet med hög kvalitet och god service • Införande av 
E-tjänster förenklar handläggningen och gör den transparent

PRIORITERADE  
OMRÅDEN 2016 ÄR  

ATT SE TILL ATT DET  
FINNS TILLRÄCKLIGT  

MED KOMPETENTA  
GODE MÄN  

OCH FÖRVALTARE

0,2%

7,5 
MILJONER
KRONOR

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN
De Nackabor som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och 
liknande kan få stöd av en förmyndare, god man eller förvaltare så att de  
ges samma rätt som andra och inte missgynnas ekonomiskt. Uppdraget som 
god man är ofta komplext och kan innehålla allt från att tillvarata personers  
intressens som beroende på ålder eller sjukdom inte förstår saker och ting,  
till att bevaka att större förmögenheter förvaltas korrekt. Prioriterade  
områden 2016 är att se till att det finns tillräckligt med kompetenta gode 
män och förvaltare. Det är en utmaning, bland annat på grund av det starkt 
ökande antalet ensamkommande flyktingbarn som kommit och förväntas 
komma till kommunen. Kommunen ska också fortsätta att förenkla och  
effektivisera handläggning och administration.

ANSVARIG 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

C
ir

ka

1000 
personer i Nacka har 
förmyndare/god man/
förvaltare.



UNDER 2016 –2017
FORTSÄTTER  

SATSNINGEN PÅ  
TEKNIKUTVECKLING  

INOM
ÄLDREOMSORGEN
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14%

718
MILJONER
KRONOR

ÄLDREOMSORG
Fler blir äldre, och andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka.  
Stödet och omsorgen om äldre i Nacka visar ett bra resultat, med en stor 
andel nöjda kunder inom hemtjänsten och de särskilda boendena. I Nacka 
är det egna valet viktigt oavsett om det handlar om att bo kvar hemma med 
många hemtjänsttimmar eller att själv få avgöra när det är dags att flytta till  
ett särskilt boende. 

Under 2016–2017 fortsätter satsningen på teknikutveckling inom  
äldreomsorgen. Att använda teknik ökar möjligheterna för äldre att leva 
tryggt i hemmet så länge de önskar samt bidrar till ett mer aktivt liv,  
delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande. 

Under 2016 ska vi också arbeta för en hög tillgänglighet och god insyn  
för de äldre och deras anhöriga. En enkel ansökan ska kunna göras digitalt, 
med förenklad handläggning. Man ska kunna ha insyn i sina ärenden  
24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det ska vara lätt att nå och få tid  
hos sin handläggare.

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Rätt stöd

Rättssäker handläggning

Förebyggande arbete

Service

Volym- och kostnadskontroll

Drygt 600 äldre  
Nackabor bor i särskilda 
boenden.

Cirka 1 400  
hemtjänstkunder.

ANSVARIG 
ÄLDRENÄMNDEN

Nästa år ska vi också  
arbeta för en hög  
tillgänglighet och god  
insyn för de  
äldre och deras anhöriga.
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STRATEGISKA  
MÅL 2016 
Medborgare ska ha en hög 
tillgänglighet och god service 

• Utredningar och beslut ska 
vara korrekta, välgrundade 
och lätta att förstå • Öka 
möjligheterna för kunden  
att göra aktiva val  

• Medborgare ska ha känne-
dom och få tillgång till före-
byggande och tidiga insatser 

• Socialtjänsten ska verka 
för en effektiv användning av 
kommunens skattemedel
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VI TÄNKER HÅLLBART
OCH LÅNGSIKTIGT OCH  

VÄRNAR VÅRA  
GRÖNOMRÅDEN OCH

VATTENDRAG

STADSUTVECKLING
I Nacka ska vi bygga en tät och blandad stad med goda kommunikationer  
på västra Sicklaön, men också utveckla äldre områden och lokala centrum.  
Vi tänker hållbart och långsiktigt och värnar våra grönområden och  
vattendrag.

Stadsutvecklingen går nu in i ett intensivare skede. Detaljplaner med cirka 
3 000 lägenheter har antagits under 2015 och därför kan vi se fram emot 
ökat byggande framöver. Ytterligare detaljplaner ska antas under 2016 och 
fler markanvisningar ske. Parallellt med ökat bostadsbyggande ligger fokus 
på att förbättra framkomligheten. Svindesviksbron kommer att öppnas och 
Tvärbanan dras till Sickla.

Arbetet med att effektivisera handläggningsprocesserna och korta hand-
läggningstiderna för den omfattande ärendehanteringen inom nämndens 
ansvarsområde är fortsatt prioriterat de kommande åren. Utöver det  
kommer stor fokus vara på målet om hög kundnöjdhet. Kundnöjdheten  
inom både bygglov och miljötillsynen behöver förbättras. 

STRATEGISKA MÅL 2016 
Kundnöjdheten ska vara hög • Överprövningsvolymen ska vara tillräckligt stor för att ge ledning  
i rättspraxis • Andelen överprövade ärenden som upphävs eller ändras genom lagakraftvunnen dom 
eller beslut ska vara låg • God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021 • Den planerade 
stadsutvecklingen ska bidra till en god bebyggd miljö • Handläggningstiderna ska vara korta • Besluts-
förmågan ska vara hög • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska föreslå detaljplaner i en takt som 
stödjer det övergripande målet i kommunen • Produktiviteten ska öka

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Effektiva processer

Hållbar stadsutveckling 

Hög kundnöjdhet

1%

32
MILJONER
KRONOR

ANSVARIG 
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADS  - 
NÄMNDEN OCH KOMMUNSTYRELSEN

20 000  
nya bostäder och 

15 000  
arbetsplatser i Nacka  
till 2030.

Svindesviksbron  
kommer att öppnas  
och Tvärbanan 
dras till Sickla.

TUNNELBANA TILL NACKA
Nacka C – Södermalm 8 min
Nacka C – Kungsträdgården 10 min
Nacka C – T-centralen 12 min



STRATEGISKA MÅL 2016 
God tillgång till attraktiva parker och goda möjligheter till ett rikt 
friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas • Verksamheten 
planeras efter systematiskt, fackmannamässigt framtagna underlag 
där medborgarnas synpunkter beaktas • Säker och trygg  
framkomlighet för alla trafikslag med prioritet för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik framför biltrafik • Tillförlitlig leverans av dricksvatten 
av god kvalitet • Anläggningarna ska utföras och underhållas så att 
livslängd och långsiktig ekonomi optimeras • Utfall av varje  
investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys  
• Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens 
totala kostnader ska inte öka över tid
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GATOR OCH VÄGAR, PARKER  
OCH NATUR
Invånarna i Nacka ska ha en välskött utemiljö, rent vatten och en god fram-
komlighet. Flera av Nackas större naturområden är skyddade som natur-
reservat. Det finns nu 14 reservat som förvaltas av kommunen. 

Under 2016 fortsätter det löpande arbetet med att sköta om den 
 gemensamma livsmiljön, det vill säga Nackas vägar, broar, parker, natur-
reservat, och så vidare. Ett prioriterat område är att framkomligheten ska 
vara säker och trygg för alla trafikslag med prioritet för gående, cykel  
och kollektivtrafik framför bilism. Arbetet med framkomlighetsåtgärder  
för att underlätta resandet i samband med Slussens ombyggnad fortsätter.  
Det handlar exempelvis om att samordna trafikstörande arbeten i Nacka för 
att minska möjliga konflikter i tid och rum och underlätta framkomligheten. 

Arbete med säkra skolvägar fortsätter under 2016. Nacka kommun har  
ett flertal skolor där trafiksituationen ofta upplevs som problematisk.  
Målsättningen är att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från 
skolorna i Nacka och minska behovet av mer eller mindre akuta, mindre 
kostnadseffektiva, fysiska åtgärder.

5%

224
MILJONER
KRONOR

ANSVARIG 
NATUR- OCH TRAFIK-  
NÄMNDEN

VÄSENTLIGA  
OMRÅDEN 2016 –2018
Drift och underhåll av befintlig  
infrastruktur och den  
gemensamma livsmiljön

Bidra till stadsbyggnadsprocessen 
för långsiktigt hållbara och  
funktionella allmänna anläggningar 

Säker och trygg framkomlighet 
för alla trafikslag med prioritet 
gående, cykel och kollektivtrafik 
framför bilism

Rationell avfallshantering 

ETT PRIORITERAT  
OMRÅDE ÄR ATT  

FRAMKOMLIGHETEN
SKA VARA SÄKER  

OCH TRYGG
FÖR ALLA TRAFIKSLAG

Det finns 27  
badplatser i Nacka. 

13 720 hushåll 
sorterar sitt matavfall.

2 000 ton matavfall 
samlades in under 2015.
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DET HÄR ÄR EN KORTVERSION  

AV NACKA KOMMUNS  

MÅL OCH BUDGET 2016 – 2018.  

VILL DU VETA MER  

KAN DU LÄSA HELA  

MÅL OCH BUDGET 2016 – 2018  

PÅ NACKA.SE
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