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Sammanträden
Styrelsemöten:
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17 protokollförda möten har hållits under verksamhetsåret.
4 protokollförda möten har hållits under verksamhetsåret.

Koalitionsmöten med (L) och (Mp)
I maj träffades ”treklövern” för en gemensam budgetgenomgång i kommunhuset. I
och med Liberalernas tidiga ställningstagande mot oss och vår politik blev det inga
fler överläggningar om den kommunala budgeten. I och med resultatet i
kommunalvalet och vårt ställningstagande blev det heller inget med Miljöpartiet.

Övrig verksamhet
Stephanie Listerdal håller fortfarande ställningarna på expeditionen, flera dagar i
veckan och efter nyår är även Nicklas Östling där 2 timmar/vardag. Numera används
expeditionen och konferensrummet mycket frekvent. Under verksamhetsåret har
många nya renodlade (S)-grupperingar igångsatts och i dagsläget finns följande:
Fullmäktigegruppen, KS-, BUN-, SON-, MSN- och KFN-grupper, Samordningsgruppen
(ny), Kommunikationsgruppen (öppen för alla medlemmar), Tro och Solidaritet (ny).
Nämnas bör också att SSU fått ihop en större styrelse. SSU är adjungerad till AK
styrelse.
Vår politiska sekreterare, Henrik Persson, har en viktig roll att tillsammans med Patrik
Isestad (oppositionsråd) hålla koll på den kommunala politiken. Söka information,
samordna med våra gruppledare och styrelsen, kommunicera, representera och
agera är arbetsuppgifter som ingår var dag.

Den utåtriktade informationen
Hemsidan, Facebook och Nynäsposten har använts flitigt under valåret. Den
planerade informationen har överlagts vid partiets kommunikationsträffar. De har
hållits i princip varje fredag morgon 7.30 – 8.30, på expeditionen. Alla medlemmar
har varit välkomna för information och diskussion. Fredagsmötena fortsätter
framöver på samma sätt.

1:a maj – ”Tillsammans för trygghet”
Årets 1:a majfirande genomfördes på nytt som de senaste åren. Under den varma
vårsolen minglades det med kaffe och korv, en sextett från Södertörns Brass spelade
och ABF-kören Babords Halsar sjöng som vanligt både ute och inne i Folkets Hus.
Talen hölls från den nya lilla scenen av vår huvudtalare Patrik Isestad, av Liselott
Vahermägi (S-kvinnor) och Inez Åkerbäck, SSU och Ösmo. AK- styrelsens ordförande
Thomas Johansson anförde festligheterna.

Remisser och motioner
4 motioner har behandlats under året:
”Färdtjänsten måste fungera bättre”
”Sjukvården i Nynäshamn ska utvecklas”
”TBE vaccination”
”Utfart söderut”

till Partidistriktet
”
”
till Kommunen

Utbildning och information
Under januari-april genomfördes en studiecirkel i den ”svenska modellen”. Vi var
mellan 3-5 deltagare vid 4 olika tillfällen. Kathe och Anna höll i cirkeln.
Under våren drog valmanifestarbetet igång och vi hade många utbildningstillfällen
och föreläsningar under de Workshops som hölls med 4-5 olika teman.
Även andra politiker har varit på besök och föreläst i olika ämnen. Åsa Westlund och
Lena Hallengren är några som besökt oss.
Alla cirklar, föreläsningar och kulturarrangemang är inrapporterat till ABF.
Vi har under året bjudit in nya medlemmar, till utbildning, vid 3 olika tillfällen efter
valet.
Vi har hänvisat våra medlemmar till utbildningarna på partidistriktet . Det har även
funnits möjlighet att anmäla sig till Haninges studiecirklar.
Jag har deltagit i det studiekluster som finns i Haninge och där fått idéer och även
erbjudande om att våra medlemmar kan delta. För att få igång egna studier i
Nynäshamn startade vi en studiegrupp. Då är vi fler som kan planera och genomföra
studier på hemmaplan. Vi som är med i studiegruppen är Kathe, Patrik, Henrik och
Lars Lindberg.
Efter valet har vi diskuterat vilket utbildningsbehov som finns för alla nya
förtroendevalda i nämnder och styrelser. En plan håller på att upprättas för 2019.
Redan nu har vi haft en träff med historia, ideologi och framtid.
Vi har olika temadagar där vi bildar oss i olika ämnen och planen är att fortsätta i
den andan för att bygga upp kunskap, engagemang och delaktighet för de som är
intresserade.
Kathe Nilsson
Studieansvarig
Nynäshamn Arbetarekommun

Kurser och konferenser
Ordförande och styrelserepresentanter har deltagit vid partidistriktets olika
ordförandeträffar.

Valrörelsen, kampanjer, deltaganden och besök
Vi deltog på partidistriktets kongress 24 april i Upplands Väsby.
Valrörelsen startade på allvar i samband med deltagande på Ösmo marknad i slutet
av maj. Det blev också startskottet för vår valhusvagn. Skärgårdsmarknaden i
augusti blev en annan utformning än vanligt. Det politiska torget var på stora
parkeringen vid kajkanten.
Den ”stora valrörelsen” startade under första veckan i augusti. Vår husvagn var
öppen varje dag inte bara i Nynäshamns centrum. Vi åkte både till Sorunda och
grillade korv, till Stora Vika och till Ösmo centrum. Vagnen var utmärkt att använda
både som samtalsrum och som lager av allt material.
Under valrörelsen gästade Mikael Damberg Rosengården och fick prova på som
sommarjobbare, Äldreminister Lena Hallengren knackade dörr efter besök hos Malins
Hemtjänst, Helene Hellmark Knutsson gästade Midgårds förskola, och
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht dansade på Balder efter besök på Torö
lanthandel och på Nynäs gods. Finansminister Magdalena Andersson och
finansmarknadsminister Per Bolund besökte Nynäshamn den 19 maj, med anledning
av att kommunen hade anställt 34 personer genom ”extratjänster”. Ibrahim Baylan,
Erika Ullberg, Jens Sjöström, Åsa Westlund och Tomas Eneroth var också gäster här.
Nästan samtliga planerade dörrknackningstillfällen genomfördes, uppslutningen var
god och vi fick draghjälp av både SSU och Partidistriktet. Finalen på Nickstahöjden,
dagen före valdagen, var ”som vanligt” intensiv och de röda rosorna färglade
området. Partidistriktet kom med buss fylld med frivilliga; både
administrationspersonal och ministrar. Vår valledare Johan Augustsson skötte
planeringen och det logistiska arbetet föredömligt.
Det lokala facket Kommunal hade en ringkampanj.
På Skärgårdsdagen medverkade även LO-facken.
Den 12 augusti åkte en grupp från oss till Norrtälje och Stefan Löfvéns sommartal.
Vi genomförde även en valvaka där vi hade kulturinslag i form av en partiorkester.
Drygt 60 personer deltog under den trevliga vakan i Folkets hus lokaler.

Valanalys
Partidistriktets finns på Partidistriktets hemsida. Vår egen finns på vår hemsida efter
årsmötet.

Medlemsrapport
Under 2018 har ca 60-70 nya medlemmar sökt sig till Socialdemokraterna i
Nynäshamn. Vi är nu ca 250 medlemmar i AK.

Kommunalpolitik
Fullmäktigegruppen har haft följande sammansättning fram till 31/10 -18:
Ordförande:
Patrik Isestad
Vice ordförande:
Liselott Vahermägi/Ola Hägg
Sekreterare:
Bo Persson (L)
Fr.o.m. 1/11 -18 är vi i egen, endast (s)-märkt opposition.
Ordförande:
Patrik Isestad
Vice ordförande:
Anna Ullström
Sekreterare:
Henrik Persson
Fullmäktigegruppen bestod av 11 ordinarie (S)-ledamöter och 6 (S)-suppleanter fram
till 31/10 -18, därefter 10 ordinarie och 5 suppleanter.
Ekonomi:
All ekonomisk hantering är upptagen i AK styrelse.

Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2018
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppens verksamhetsår har varit mycket
händelserik och präglats av strategiska beslut för kommunens framtid och samtidigt
på kort tid ställa om organisatoriskt för att hantera det nya politiska läget. Den
tidigare konstellationen med Liberalerna och Miljöpartiet där valsamverkan med
pensionärspartiet och Vänsterpartiet upphörde efter valet. Valresultatet resulterade i
att Liberalerna, Miljöpartiet och Vänstern tappade stort i valet och Pensionärspartiet
behöll sitt mandat. Detta gjorde att det borgerliga blocket blev större och ingick
teknisk valsamverkan med Sorunda Net Nynäshamnskommunparti och
Pensionärspartiet.
Nynäshamns kommun har aldrig haft en sådant svagt minoritetsstyre vilket resulterat
i att inga klara majoriteter finns i vare sig nämnder, styrelser eller fullmäktige. Det
nya politiska läget gör att Socialdemokratiska fullmäktigegruppen förhandlar i varje
politisk fråga och når framgång i frågor som är viktiga för vår hembygd.
Under verksamhetsåret har fullmäktigegruppen verkat och beslutat för hembygden
viktiga frågor som rör rätten att kunna få en bostad, rätten till ett arbete, rätten till
utbildning och verkat för socialomsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa
och god äldreomsorg.
Socialdemokraterna har tagit fram nya riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal vilket resulterat i färdiga detaljplaner och exploateringsavtal för
Kullsta 2 (Nynäshamnsbostäders nya bostadsområde invid Nynäsgård) och även den
nya stadsdelen Källberga i Ösmo som kommer innebära cirka 600-700 nya bostäder.
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen presenterade för första gången en egen
budget efter valet. Den Socialdemokratiska budgeten tog avstamp i solidariteten
mellan generationerna där ingen tar fördel av någon annan. Socialdemokraterna ser
inga framtidslösningar i den kallhamrade Nyliberalismen där våra gemensamma
mötesplatser säljs till högstbjudande. Budgeten fokuserade på mer resurser till
skolan, vården och omsorgen. Där Nynäshamn ska vara en modern kommun med
fungerande service och infrastruktur. I Nynäshamn sätter vi medborgaren i första

rummet oavsett storlek på plånbok, vi sätter hembygden före allt. Människan före
systemet. Budgetsatsningarna utöver investeringar är på 50 mnkr och innebär att
kompensation finns för löneökningar och övriga prisökningar.
Därutöver prioriterade Socialdemokraternas följande satsningar:
Behålla personlig assistans i egen regi, mer resurser till individ och familjeomsorg,
extra resurser till försörjningsstöd, personalförstärkningar i äldreomsorg, ökade
resurser för elever med problematisk skolfrånvaro, fotbollsprofil i gymnasiet,
permanent inrättande av skolfrukost, ersättning till vikarie till grundskolorna, ny gång
och cykelväg Sorunda, ny fotbollsplan Ösmo, inrätta medborgarkontor.
Den socialdemokratiska budgeten föll i fullmäktige och Nynäshamn har nu en
borgerlig budget med konsekvenser för verksamheter inom vård, skola och omsorg.
Under verksamhetsåret har några av tidigare fullmäktigeledamöter slutat och
nuvarande ledamöter tackar för deras engagemang. Ingen nämnd ingen glömd.

Kyrkopolitisk verksamhet
Övergripande
Alla 3 socialdemokratiska församlingsgrupper hade en gemensam träff i januari -19, i
Nynäshamns församlingshem. På dagordningen stod bl.a. kristendomshistoria och
information om Kyrkostyrelsen i Uppsala. För historiken svarade Lasse Lindberg och
för informationen vår partikamrat Lars A Johanssen från Botkyrka. Ie Frisén och
Kathe Nilsson svarade för arrangemanget.

Nynäshamns församling
Kyrkovalet 2017 var lyckosam för vårt parti i Nynäshamns församling.
Vi fick nästan 52 % av rösterna och har egen majoritet. Trots detta har vi försökt
arbeta i en anda av respekt för de andra nomineringsgrupperna. Framtidens kyrka
har tidigare varit den enda nomineringsgruppen förutom oss. Detta val fanns både
borgligt alternativ och Sverigedemokraterna med. Dessa två fick fler mandat än de
kunde bemanna.
Vår församling har haft flera stora utmaningar att ta itu med. Kyrkorenoveringen var
en påfrestning men som tur är har vi haft Göran Karlsson och Tommy Söderblom
som extra krafter i den fastighetsgrupp som bildades inför renoveringen. Samtidigt
har vi sett att allt fler människor besöker både högmässorna och de verksamheter
som finns. Det vi ser som en utmaning framöver är att SD t ex ville hindra oss att
söka pengar från stiftet för det språkkafé som församlingen bedriver och som är
synnerligen välbesökt. Volontärer har vi gott om och för oss är det viktigt att värna
om en öppen folkkyrka för alla. Vi ska värna om alla församlingsbor i Nynäshamns
tätort. Den växande skaran ensamma äldre är en utmaning för den
diakoniverksamhet vi vill ska bedrivas. Det är viktigt att vi framöver bedriver en
solidarisk politisk verksamhet som inkluderar alla. Vi måste framöver visa att vi är det
enda alternativet för att det ska bli så.

Ösmo-Torö församling
S-ledamöter i Ösmo Torö församling bestod under 2018 av Madeleine Beijer, Gun
Hagman, Bert Larsson, Kathe Nilsson, Inez Åkerbäck, Amanda Hedström, Susanne
Wiik, Thomas Johansson och Arne Tillbom. Gruppen har aktivt deltagit i
kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
Församlingen har haft ett stort antal aktiviteter igång och några större ekonomiska
projekt att hantera. En ny maskinhall, renovering av pastorsexpedition och
kyrkogårdsmur är några exempel.
Bland aktiviteterna kan nämnas Kyrkans unga där två av våra (S)-kamrater varit
mycket aktiva som ungdomsledare. Vidare är kyrkokören mycket populär och har
idag många medlemmar.
I den internationella gruppen fortgår arbetet för Rumäniens barn, organisationen
”barnverksamheten YOYO” och även i Tanzania och ”En flickas rätt till sin egen
kropp”.
Biskop Johan Dalman hade biskopsvisitation hos församlingen under hösten.
S-grupperna inom Kyrkopolitiken i Nynäshamns kommun har haft en första träff och
kommer att fortsätta med detta. På detta sätt ska vi stötta varandra i våra uppdrag.
Även en studiecirkel för lokala kyrkopolitiker planeras.
På initiativ från S-gruppen i Ösmo har vi även haft ett samråd mellan förtroendevalda
och anställda i Ösmo församling. Det var en givande dag med många idéer kring vår
nuvarande verksamhet och den framtida. Vi har många tankar kring att stärka
ungdomsverksamheten, hitta nya sätt att nå ut till Ösmos medborgare och få ett
större engagemang i församlingen, allt i socialdemokratisk anda.
På S-gruppens inrådan anställde församlingen en person i anställningsformen
”extratjänst” innan den möjligheten försvann i och med den borgerliga
statsbudgeten. Vi har även lyft önskemål om större engagemang i samhällsfrågor
som Förintelsens dag och våra nya medborgare i kommunen.
Besök gärna vår HEMSIDA http://www.osmotoro.se för mer information.
Kathe Nilsson S-gruppen

Sorunda Stora Vika församling
Sorunda Stora Vika församling 2018
S-gruppen i kyrkofullmäktige består av 5 mandat
Följande deltagare: Åke Petersson, Yvonne Lundin, Kjell Ericsson, Irma Stålnacke, Laila
Petersson
Ersättare : Anita Hägg, Ola Hägg, Lars-Åke Lundin.
Gruppen har aktivt deltagit i kyrkorådet genom Åke Petersson, Yvonne Lundin, Kjell Ericsson,

Ersättare: Irma Stålnacke
Vi deltar i kyrkogårdsutskottet genom Kjell Ericsson
Församlingen inbjuder till sopplunch varje vecka i församlingshemmet.
Deltar i barnverksamhet tre ggr/vecka.
Ungdomsverksamhet i Klockargården två ggr/vecka
Vår körverksamhet består av vuxenkör samt barnkör.
Kyrkvandringar med skolungdomar.
Regelbundna musikstunder på pensionärshemmet.

Åke Petersson

Slutord
Valåret 2018 var mycket intensivt och känslosamt. Efter 103 år av socialdemokratisk
kommunledning tvingades vi i opposition, trots många försök att söka ingå i en
politisk liering med flera andra partier. Det parlamentariska läget blev, som i många
andra kommuner och inte minst i riksdagen, väldigt osäkert.
Vi har bestämt att vara i egen kommunal opposition utan någon formell samverkan
med något annat parti. Det innebär att vi, med vår breda organisation och
medlemsbas, kan agera fritt och staka ut en egen riktning i kommunalpolitiken.
Glädjande är också att till våra nästan 35 olika stolar i nämnder och styrelser har 25
olika socialdemokrater valts in. Några har naturliga följduppdrag som ombud till t.ex.
Nybo och SRV.
Vårt valmanifest är digert och har många inriktningar och löften. Vi vill verkligen
driva frågor som rör kommunens tillväxt och utveckling. Ett stort fokusområde är
Ösmos utveckling, några andra är utveckling av Nynäshamns tätort, fortsatt
utveckling av norviksområdet och den s.k. stockholmsmarken runt Segersäng.
Ett fortsatt arbete med internutbildning för våra medlemmar är högt prioriterat.
Styrelsearbetet har varit fortsatt utvecklande och roligt och vi har fördelat ansvaret
mer än tidigare. Deltagandet vid styrelsemötena har varit mycket gott och vid
”representantskapen” har vi t.o.m. slagit deltagarrekord. Det betyder att vår
kommunala politik lockar till engagemang och intresse. Ett annat bevis på att politik
kan göra skillnad är att vi lockat till oss mellan 60-70 nya medlemmar. De flesta har
rekryterats under valrörelsen.
Till Landstinget, Regionen, valdes vår Liselott Vahermägi och Ola Hägg in till
Fullmäktige och till andra förtroendeuppdrag. Våra lokala krav att behålla
gynmottagningen, geriatriken och att tidsmässigt bättre tillgängliggöra de
vårdcentraler som finns gäller fortfarande i högsta grad.
Kollektivtrafiken har fungerat bra under året och våra tidigare inlägg och krav har
både uppmärksammats och tagits fasta på. Vår lyhördhet inför eventuella
förändringar är fortsatt mycket viktig för att bibehålla bra och kvalitativa kollektiva
färdmedel i vårt närområde.

Då vi nu ställer våra platser till förfogande ber vi att få tacka för förtroendet som
getts oss under det gångna året.

Thomas Johansson
ordförande

Anki Lindberg
sekreterare

Ie Frisén
ledamot
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ledamot/studieorg.

Anna Ullström
vice ordförande
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ledamot/facklig ledare

Anders Engström
kassör

