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Politisk inriktning för 2019  
Ansvar, trygghet och utveckling för Sollentuna  
Ett budgetförslag med fokus på utbildning, jobb för unga och välfärd 
 
Sollentuna kommun ska vara en öppen och välkomnande kommun i ständig utveckling. Vi vågar granska, 
ta intryck av andra och pröva nya vägar för att nå en jämlik och jämställd kommun där alla Sollentunabor 
ges möjlighet till ett gott liv.  
Vi tror att samhället utvecklas bäst om det är jämlikt och att tillväxt och utveckling är nödvändigt för att 
åstadkomma jämlikhet. Våra främsta verktyg för att nå dit är jobb, utbildning, planering för bostäder och 
hög kvalitet i välfärden. Sollentuna är en bra kommun med fantastiska invånare, medarbetare och många 
bra verksamheter. Men vi vet att Sollentuna kan bli ännu bättre och att kommunen kan göra mer för såväl 
jämlikhet som utveckling.  
 
Då krävs en politik för fler jobb, investeringar i förskolan och skolan och en vilja att utveckla välfärden 
snarare än att dränera verksamheten på resurser i jakt på effektiviseringar. Nu när landet har en regering 
som istället för stora skattesänkningar satsar på förskolan, skolan och äldreomsorgen har vi goda 
möjligheter att åstadkomma stora och viktiga förbättringar i dessa verksamheter de närmaste åren 
samtidigt som vi tar ansvar för kommunens ekonomi på lång sikt. Fler barn och fler äldre som andel av 
befolkningen gör att kommunens verksamheter kommer att kosta mer. Tillsammans med ökade kostnader 
för renovering av gamla lokaler samt för nya lokaler gör det att vi tvingas till hårda prioriteringar. För oss 
känns det självklart att välja välfärden. Vi vill i första hand satsa på verksamheter som arbetar med att ge 
våra barn en bra start i sitt lärande och sin utveckling samt äldreomsorgen goda förutsättningar.  
 
Läget på arbetsmarknaden är ljusare än på årtionden, men vi får inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta att 
rusta barn, ungdomar och nyanlända för framtidens jobb. Vi föreslår en satsning på fler sommarjobb och 
bättre studie- och yrkesvägledning. Vi vet att förebyggande insatser inte minst i arbetet med barn och unga 
kan göra underverk. Kommunens olika verksamheter måste ges i uppdrag att prioritera tidiga och väl 
prövade insatser för att nå resultat innan det är försent. Det är både en mänsklig och en 
samhällsekonomisk vinst. Inför de kommande åren är det viktigt med noggranna prioriteringar. Det är 
även viktigt att den del av arbetskraften som står utanför arbetsmarknaden uppnår den kompetens som 
företagen söker så att de nyanländas kunskaper och förmågor kan tas tillvara.  
 
Det är bra att bo i Sollentuna. Det finns också stora utmaningar. Samtidigt som många kommuninvånare 
har höga inkomster växer de ekonomiska och sociala klyftorna mellan Sollentunabor. Boendekostnaderna 
stiger och bostadsköerna blir längre. Sollentunabornas bilåkande ökar vilket ytterligare ökar påverkan på 
miljön.  
Genom en ansvarsfull ekonomisk politik där fler kommer i arbete skapar vi ett tryggt och öppet 
Sollentuna. Ett Sollentuna där du lär för livet och ges stöd och omsorg när du behöver. Vi kombinerar ett 
ambitiöst bostadsbyggande, i alltmer stadslik form, med att vi prioriterar miljö och klimatfrågor.  Då blir 
Sollentuna en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun. 
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Ansvarsfull ekonomisk politik 

För en ansvarsfull ekonomisk politik är effektivt utnyttjande av resurserna till Sollentunabornas bästa 
grundläggande. Hållbarhetsaspekterna bör vara ledstjärnan i utvecklingen av kommunen. Kommunen 
prioriterar miljösatsningar som bidrar till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna 
bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen för innovationer i hur servicen ges till 
kommuninvånarna, exempelvis genom it-teknik. 
Sollentuna kommun har i grunden en god ekonomi, vi ser att sysselsättning och skatteintäkter ökar. Det 
finns dock utmaningar på kort sikt i form av ett osäkert världsläge, kostnader i form av bl.a. ett stort 
investeringsbehov som beror på mångårigt eftersatt underhåll, befolkningsökningen samt åtagandet att 
inkludera nyanlända. Dessutom är bostadsbyggandet eftersatt, vilket kräver att vi investerar stora resurser 
för att snabbt få upp hyresrätter människor har råd att bo i. För att möta dessa utmaningar och för att 
säkerställa en god kvalitet i välfärden kan det bli aktuellt att justera skattesatsen kommande år. 
Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och 
förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett 
vem som bedriver den. Sollentuna kommun ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor.  
Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas och ha uppsatta mål. Många skolor och vård- och 
omsorgsboenden är slitna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att 
möta befolkningsökningen i kommunen. 
Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens 
initiativkraft, samtidigt som personalen ges chans att utvecklas. Det finns också stora utmaningar för flera 
förvaltningar att hitta rätt kompentens till utlysta tjänster och kommunen måste jobba vidare med att 
lyckas behålla befintlig personal. Kommunens personalpolicy ska gälla även för de kommunala bolagen, 
vilket inte minst är viktigt nu när en allt större del av kommunens verksamhet är bolagiserade. De 
anställda inom kommunen och bolagen ska ha rätt att jobba heltid. Andelen visstidsanställda ska minskas. 
För att garantera en god arbetsmiljö så behöver kommunen alltid vara beredd att anställa ny personal 
inom sektorer där det finns högt tryck på de anställda.  Detta är också viktigt för att komma till rätta med 
kvinnors ökade sjukskrivingar i kommunens verksamheter och bolagen. 
 
Fler i arbete 

Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Ju 
fler Sollentunabor som arbetar desto högre blir dessutom de skatteintäkter som ska finansiera vår välfärd.  
Vi bejakar ett livskraftigt företagsklimat i Sollentuna. Kommunen har en viktig roll att spela i 
arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sollentuna ska fortsätta. 
En viktig del i detta är att kommunens service förbättras till exempel genom handläggningstider vid 
myndighetsutövning kortas och att den tid som besluten beräknas ta kommuniceras. Kommunen ska 
medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för små företag i Sollentuna. Det är viktigt med 
fler bostäder, särskilt hyreslägenheter, för att underlätta för företag att rekrytera medarbetare lokalt.  

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar, nyanlända och andra invånare som av 
olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder 
efter behov. Ingen som kan jobba ska behöva gå på försörjningsstöd.  

Rätten till en ny eller kompletterande utbildning är en central del i det livslånga lärandet. 
Vuxenutbildningen är därför ett viktigt verktyg att få ut fler på arbetsmarknaden. Några andra verktyg 
är samarbete med arbetsförmedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska erbjuda 
fler sommarjobb i den egna verksamheten och bidra till sommarjobb i näringslivet på samma sätt som 
tidigare. Det är också viktigt att satsa på yrkesutbildningar inom bristyrken, till exempel inom vård och 
omsorg och hantverksyrken, både för de unga och nyanlända. Genom utbildning, praktik och arbete 
ska nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden komma i arbete. 
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Lära för livet 

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och 
bejaka lärandet i livets alla skeden. Pedagogisk mångfald ska stimuleras. Det livslånga lärandet 
inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter.  

Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till 
vuxenutbildning, så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Gruppen nyanlända skapar behov av 
andra typer av utbildning att tillgodose. Läsförmågan ska vara utvecklad i årskurs 1 och alla elever skall 
ha tillgång till ett skolbibliotek. Avgiftsfri läxläsning ska erbjudas till alla. Mindre klasstorlekar ska 
eftersträvas. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka. Specialpedagoger behövs för att säkerställa att 
alla lär sig läsa och skriva. Barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd de behöver. Lärarna ska ha 
goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status, genom till exempel högre lön 
och ökade möjligheter till karriärvägar. Arbetsmiljön, så väl inom- som utomhus, ska vara god i alla 
skolformer i Sollentuna. Det förutsätter att skollokalerna och skolgårdarna håller god standard och att 
nödvändiga renoveringar sker i tid.  

Barngruppernas storlek ska utgå från skolverkets rekommendationer och personaltätheten i förskolan 
ska öka. Fler förskollärare behöver anställas samtidigt som vi måste satsa på deras arbetsmiljöer. Miljön 
ska vara giftfri. Barnomsorg ska erbjudas på kvällar, nätter och helger med hänsyn tagen till barens 
behov och föräldrarnas arbetssituation. 

Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler, högre personaltäthet och högre andel utbildad 
personal. Det ska finna fritidsgårdar strategiskt utplacerade över hela kommunen öppna både på 
eftermiddagar och på kvällar för ungdomar i olika åldrar.  

Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap 
för alla åldrar. Detta är viktigt inte minst i integrationssyfte. 

 
Stöd och omsorg 

De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Här spelar seniorträffarna en stor 
roll. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Vi lever allt längre och antalet äldre ökar. 
Detta ställer ändrade krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den 
utmaningen.  Individen ska få kunskap och redskap samt rättighet och möjlighet att vara delaktig i 
utformandet av sin äldreomsorg. Boenden ska finnas i alla kommundelar så att man kan fortsätta bo 
kvar i sin kommundel om man så önskar. Kommunens ersättning till hemtjänstutförarna behöver 
höjas. 

När en äldre behöver hemtjänst eller flytta till ett äldreboende ska tillgången till detta avgöras utifrån 
individens behov, samtidigt som vi ska garantera äldre en plats på boenden utifrån deras behov. Även 
den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara ett av skälen till plats på boende. Utemiljön vid de 
äldres och funktionshindrades boenden ska vara god och säker, och vi ska satsa på modernisering av 
våra äldreboenden. Det ska arbeta välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. 
Inom såväl hemtjänst som äldreboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor 
personalkontinuitet.  

Tillsyn och uppföljning är viktiga redskap för att förbättra kvalitén i de valfrihetssystem som finns i 
Sollentuna idag. Välfärdsteknologins möjligheter ska tillvaratas på brukarnas villkor för att möta deras 
behov. 

Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser för personer med 
funktionsnedsättning inom LSS-området.  Personalen ska vara välutbildad.  Bemanningen ska fylla de 
behov som uppstår i hemtjänst, boendestöd, serviceboende och gruppboende, liksom dagverksamhet 
som ska vara en stimulerande verksamhet för de som tar del av den. 
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Boende och byggande 

En egen bostad är en social rättighet.  Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en social 
bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Vi vill ha variationsrika 
bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Då 
blir det lättare att hitta en första egen bostad och att byta bostad efter livets olika skeden.  
Det behöver byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst för att antalet hyresrätter har minskat de 
senaste åren, men vi måste också sätta ett särskilt fokus på hyresrätter människor faktiskt har råd att bo i. 
Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar och få 
markanvisningar till detta. Behovet av nya bostadslösningar ökar ytterligare i takt med antalet unga och 
andra grupper som idag har svårt att nå ut på bostadsmarknaden som behöver en bostad.   
Naturreservaten ska tillgängliggöras genom skyltar, tavlor med mera. 
 
 
Miljö och klimat 

Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt 
arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att 
hantera klimatutmaningarna tas nya steg för att följa kommunens miljöpolicy. Kommunen ska tillvarata de 
kunskaper som samlats in under de senaste åren. Kommunen har även ett stort informationsansvar 
gentemot kommuninvånarna. 
Arbetet med grön IT, samt val av transporter och produkter som är bra både för hälsa och miljö innebär 
att kommunen tar ett helhetsgrepp för att minska klimatpåverkan. Kommunen ska vara ett föredöme för 
mindre utsläpp av skadliga partiklar från biltrafiken. Det innebär att kommunens och de kommunala 
bolagens fordon ska vara fossilbränslefria och ska köras med dubbfria däck.  
Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga. 
Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva. 
Andra åtgärder kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, 
fler cykelvägar, rådgivning och information. Det är angeläget att mätning och påverkan av 
energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter fortsätter. 
Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
miljöarbete. Det är viktigt att kommunen agerar mot utmaningar som buller- och partikelproblematiken 
samt arbetar för en god vattenkvalitet. Kommunen ska fortsätta verka för att tvärspårväg ansluts till 
Sollentuna Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram alternativ till att 
bygga ytterligare 1–2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna. 
 
 
Öppnare och tryggare Sollentuna 

Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges lika 
möjligheter att mötas och vara delaktiga i samhället. Segregation och diskriminering ska bekämpas med 
utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. Vi kan aldrig acceptera att det görs skillnad på människor. 
I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser för personer i alla åldrar. 
Föreningslivet är viktigt för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska öka 
stödet till föreningslivet i kommunen för att främja deras verksamhet. Den sociala ekonomin ska 
stimuleras med föreningslivet som motor. Kommunens ska stödja lokalt förankrade eldsjälar. 
Sollentuna ska vara en levande kulturkommun för alla som vill utöva och uppleva kultur. Biblioteken är en 
viktig samlingsplats mellan generationer. Kultur för barn bör stimuleras. Barn ska ges ökade möjligheter 
att möta kultur i förskola och skola. Kulturskolan ska ges utökade resurser. Arbetet med att utveckla 
Edsviksområdet ska fortsätta. 
Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Tillgänglighet och 
dialog ska prägla medborgarnas kontakter med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på 
medborgardialog i form av t ex dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av 
ärenden ska utvecklas och kontakter med förtroendevalda ska underlättas. 
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Kommunens ska ha ett generöst flyktingmottagande och arbetet med beredskap för att ta emot och 
integrera nyanlända och ensamkommande ska bli bättre. Flyktingströmmarna är fortsatt höga och 
Sollentunas ansvar växer med det. Kommunen behöver fortsätta lösa bostadsfrågan för denna grupp i 
permanenta och tillfälliga bostäder. En individuell kartläggning över behoven för att de ska komma i 
arbete ska göras. Ensamkommande barns behov av trygghet, psykosocialt stöd, utbildning och 
meningsfull fritid medför ett särskilt ansvar för kommunen.  
Kommunens arbete mot hemlöshet och med att öka kunskapen om de hemlösas behov ska förstärkas. 
Arbetet för att stödja och hjälpa de fattiga EU-migranter som vistas i kommunen måste intensifieras.  

Förebyggande insatser ska prägla socialtjänstens arbete. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Tidiga 
insatser med stöd, råd och behandling ska prioriteras för utsatta barn och unga, samt deras föräldrar. 
Det är också viktigt att prioritera tidiga insatser mot missbruk och social utsatthet. En egen bostad och 
egen försörjning är viktiga delar i arbetet mot utsatthet. Liksom i arbetet med att stötta vuxna och barn 
som lever med våld i nära relationer. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära 
relationer ska prioriteras. Kvinno- och tjejjouren, liksom mansjourer, ska få förbättrade möjligheter till 
långsiktighet i sitt arbete. 

 

Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Genom att kommunen ökar sina trygghetsskapande 
åtgärder i utemiljöerna som till exempel bättre belysning, men genom också ökad polisnärvaro i 
kommunen. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas 
radikalt och vi kan aldrig acceptera våldshandlingar, såsom skadegörelse, skjutningar och brända bilar.  

Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning och skötsel av 
grönområden, parker, bostadsområden, centrumområden med mera behöver därför förbättras så att de 
är attraktiva för Sollentunaborna. 
 
För respektive parti 
 
 

 
Joakim Jonsson (S)  Peter Godlund (MP) 

 
 
 
 

Barkat Hussain (V) 
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Slut på snålpolitiken, nu satsar vi på Sollentunaborna 
genom miljoninvestering på barn och äldre! 
 
Socialdemokraterna går till val på en historisk trygghetssatsning med barnen och de äldre i fokus. Vi föreslår 
även en satsning på jämställdheten och vill att kommunen ska göra en jämställdhetskartläggning av budgeten 
samt höja bidraget till Sollentunas kvinnojour i syfte att stärka deras viktiga arbete för utsatta kvinnor. Allt detta 
kan möjliggöras genom skickligt användande av kommunbudgeten. Vi accepterar ett överskottsmål på 1% mot 
majoritetens 1,5%. Vi utgår även utifrån att regeringen fortsätter att betala ut byggbonusen till kommunerna.  
 
Satsningar på våra barn  

Socialdemokraterna satsar på fler sommarjobb till våra ungdomar. För oss är det viktigt att alla barn oavsett 
föräldrarnas ekonomiska förutsättsättningar får möjligheten att ta del av föreningslivet. Därför vill vi inför en 
fritidscheck som på sikt kommer täcka stora delar av medlemsavgifterna i föreningarna. Vi ser också att den 
psykiska ohälsan breder ut sig bland barn lägre ned i åldrarna. Pressen att prestera är hård i dagens samhälle, 
tyvärr råder det brist på professionellstöd för de som behöver det. Därför gör vi en historisk satsning på att 
anställa fler skolpsykologer i Sollentuna. Detta tillsammans med de satsningar som regeringen gör kommer 
bryta trenden och barnen kommer få det stöd de behöver. På sikt är målet att vi går från en skolpsykolog per 
1600 elever till en skolpsykolog på 500 elever. Vi satsar även på att inrätta ytterligare en ny tjänst inom 
elevhälsan. I takt med att kommunen växer ser vi behov av ytterligare gymnasieplatser inom kommunen. Vi 
anser därför att kommunen omgående ska tillsätta en utredning med syfte att svara på huruvida Rudbeckskolan 
kan tillgodose framtida behov av yrkesgymnasium i Sollentuna eller om en ny kommunal gymnasieskola ska 
byggas. 
 
Vi satsar även på de mindre barnen genom att införa en bonus till de förskolor som minskar barngrupperna. Vi 
vill också anställa fler pedagoger och erbjuda barn som har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar möjlighet att 
vara längre på förskolan än idag. Totalt satsar vi 10,5 mkr mer än majoriteten. 
 
Satsningar på våra Seniorer  

Inom hemtjänst tillför vi förutom löne-och volymkompensation, ytterligare åtta miljoner kronor för att ta bort 
minuthetsen inom hemtjänsten, som majoriteten infört. Vi behöver satsa på mer tid för omsorg, inte mindre. 
För att bryta ensamheten bland våra seniorer väljer vi att satsa 3 miljoner kronor på den dagliga verksamheten, 
bl.a. att de ska hålla öppet även på långhelger och över sommaren etc.  
Det är smärtsamt som anhörig att se sina föräldrar eller vänner insjukna i demens eller annan sjukdom och det 
skapar stress. Därför föreslår vi att en ny tjänst inrättas som anhörigstöd. Vi vill också bygga upp ett 
demensteam som kan stärka upp vid demens. Vi satsar därför 4,5 mkr för att bygga upp ett demensteam. Vi ser 
också ett stort behov av syn och hörselinstruktörer i Sollentuna. Av den anledningen vill vi inrätta en ny tjänst 
som kan stötta dem med behov av detta. Vi ser också ett behov av mellanboende för våra seniorer. Vi vill 
därför att Sollentuna verkar för att införa sådana inrättningar när möjligheten ges.  
Totalt satsar vi 14,9 mkr mer än majoriteten inom vård och omsorg. 
 
Sollentuna ska vara snyggt och tryggt  

Vi vill återinföra en stadsträdgårdsmästartjänst samt tillföra resurser så att denne kan skapa trevliga miljöer. 
Ingen ska vara rädd att gå ut i Sollentuna. Därför satsar vi på vakter, utöver det satsar vi också på att finansiera 
ett belysningsprojekt för att bidra till en ökad känsla av trygghet på kvällen. Vi ser också ett stort behov av 
dialog med de boende vid nyproduktion, samtidigt som vi vill sätta press på byggarna att bygga bostäder i tid. 
Det finns tusentals detaljplanelagda bostäder som snabbt kan bli bostäder om kommunen är mer aktiv och 
sätter press på byggarna att genomföra projektet omgående. Det räcker inte att kommunen bara planerar för 
fler bostäder, vi måste även aktivt se till att planerna förverkligas, då ingen kan bo i detaljplan. Genom 
satsningar inom skola, vård och omsorgen skapar vi förutsättningar för fler Sollentunabor att uppnå sina bästa 
stämningars längtan. Det kan vara knatten som gör sin första idrottslektion i de nya idrottshallarna vi vill bygga 
till den senior som genom våra satsningar inte behöver känna sig så ensam på storhelger. Vi gör allt detta för vi 
vet att Sollentuna kan bättre och vi är beredda att samarbeta för att bilda en majoritet med alla partier som delar 
vår vision. 
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Ekonomiska förutsättningar  
 
Den prognosticerade globala tillväxten i BNP steg under 2017 med 3,8 procent och prognosen 
för 2018 och 2019 är positiv med en ökningstakt på 3,7 procent för respektive år. Det mesta 
pekar på att den globala ekonomin kommer utvecklas starkt de närmaste åren, men det finns en 
rad fallgropar. De låga styrräntorna och extraordinära penningpolitiska åtgärder har bidragit till 
att driva upp priserna på aktier och andra tillgångar på många håll i världen. Det finns en risk att 
uppgången varit omotiverat snabb vilket skulle kunna innebära en risk att tillgångspriserna kan 
falla abrupt. Det skulle dämpa efterfrågetillväxten, både via minskade förmögenheter och genom 
minskad tillförsikt. Det finns även en risk för inbromsning av den kinesiska ekonomin, till följd 
av hög och växande skuldsättning och svaga balansräkningar i delar av banksystemet. 
Osäkerhetsfaktorer i prognosen kan givetvis påverka tillväxten i omvärlden och blir den lägre än 
prognosticerat så påverkas den svenska exporten, vilket påverkar den svenska tillväxten negativt. 

Svenska företag och hushåll är fortfarande optimistiska om utvecklingen av den svenska 
ekonomin. Tillväxttakten fortsatte att vara god och den prognosticerade BNP för 2017 uppgick 
till 2,7 procent och även 2018 förväntas bli ett högkonjunkturs år med en ökningstakt om 2,9 
procent. Därefter avtar tillväxt i BNP och 2021 har tillväxttakten sjunkit till 1,6 procent. 
Bostadsinvesteringarna i Sverige har ökat mycket snabbt de senaste åren men det finns nu tydliga 
tecken på en avmattning i tillväxten. Det bidrar i sin tur till att tillväxten i byggverksamheten 
saktar in markant 2018 och i det närmaste stagnerar 2019. Inom industrin tar i stället 
produktionen ytterligare fart 2018. Företagen inom industrin är för närvarande mycket nöjda med 
exportorderstocken och det bidrar till att efterfrågan för den svenska exportnäringen fortsätter att 
öka snabbt 2018. Det bidrar i sin tur till att investeringarna i näringslivet växer relativt snabbt 
2018, trots inbromsningen i bostadsinvesteringarna. Investeringarna fortsätter därmed att ge ett 
stort bidrag till BNP-tillväxten 2018, om än inte fullt lika stort som 2017.  

Den höga tillväxttakten i den svenska ekonomin har inneburit att läget på arbetsmarknaden har 
varit gynnsamt. Arbetslösheten var 6,7 procent för 2017 (avser åldersgruppen 15–74 år) och 
förväntas sjunka till 6,2 procent under 2018. Under åren 2019–2021 förväntas arbetslösheten 
sjunka i jämförelse med 2017 och ligga mellan 6,3 och 6,6 procent. Tillväxten i antal arbetade 
timmar har stigit med 1,9 procent under 2017 men förväntas avta under de närmaste åren. 
Högkonjunkturen och den stora efterfrågan på arbetskraft har dock även inneburit negativa 
konsekvenser då näringsliv och offentliga sektorn har problem att rekrytera personal med rätt 
kompetens.  

Den höga tillväxttakten i den svenska ekonomin, med en snabb ökning av antal arbetade timmar, 
har gett positiv effekt på skatteunderlaget de senaste åren. Men den utvecklingen börjar avta nästa 
år när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre sysselsättningsökning. För perioden 
2019–2021 minskar ökningen av antalet arbetade timmar vilket innebär en relativt snabb 
uppbromsning av det reala skatteunderlagets tillväxt. 
Samhällsekonomiska förutsättningar 

 2018 2019 2020 2021 
BNP, % 2,9 2,1 1,4 1,6 
Sysselsättning timmar 2,0 0,1 -0,4 0,1 
Relativ arbetslöshet,nivå,% 6,2 6,3 6,5 6,6 
Timlön, % 2,9 3,2 3,4 3,4 
KPI, % 1,7 2,1 2,8 2,8 
Skatteunderlag,realt, % 1,4 0,5 0,0 0,6 
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Förklaringen är försvagat skatteunderlag samtidigt som demografin ställer allt högre krav. Demografiskt så 
ökar både de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen samtidigt som arbetskraften inte ökar i 
någon större utsträckning. För kommunerna innebär det ökade satsningar av bland annat vård, skola och 
omsorg. Sammantaget innebär den demografiska utvecklingen att kostnaderna ökar snabbare än 
skatteunderlaget, vilket skiljer sig markant mot utvecklingen perioden 2006–2016. 

 

Sollentuna kommun har under de senaste åren uppvisat en stabil ekonomi och uppfyllt de resultatmål som 
beslutats av kommunfullmäktige. Den avtagande konjunkturen kommer givetvis att påverka Sollentuna 
kommuns intäkter och kostnader. På intäktssidan genomgår kommunen en ekonomisk anpassning till det 
förändrade systemet för kommunalekonomisk utjämning vilket försämrar förutsättningarna. Kommunen 
förlorade stora belopp i förändringarna som genomfördes 2014 och 2016. Kommunen erhåller ett så kallat 
införandebidrag som trappas av med cirka 37 miljoner kronor årligen fram till 2019. Dessa belopp måste 
kommunen få fram genom ekonomiska prioriteringar. På kostnadssidan möter kommunen delvis samma 
utmaningar som övriga kommuner – ökade volymer inom barn och utbildning samt äldre och 
flyktingsituationen. En del av detta har regeringen kompenserat kommunen för och vi utgår från att även 
kommande regeringar gör detta. Dock får vi inte glömma bort att Sollentuna är en av de mest 
välkapitaliserade kommunerna i hela Sverige, som har gått med hundratals miljoner i överskott de senaste 
åren. Förra året uppnådde kommunen ett balanskravresultat på 202 miljoner kr. När kommunen växer 
med fler medborgare ökar skatteintäkterna. Vi tar också höjd i budgeten för att kommunen är på väg in i 
en period av mycket stora investeringar. Kommunen har i tidigare år självfinansierat samtliga investeringar 
genom sitt eget kassaflöde. De kommande årens investeringar uppgår till så höga nivåer att kommunen 
måste låna, för oss socialdemokrater är det viktigt att vi inte lånar till driften utan till investeringar. 
 

  
 

 

 

 

 

 

Kommunalekonomisk utjämning 
Grundprincipen för systemet är att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar att erbjuda sina invånare välfärd. För att detta ska komma till stånd när 
det finns stora skillnader i förutsättningar (skattekraft, demografi, geografi, samt socio-
ekonomi) har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk 
utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader.  
Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, 
service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. 
Nuvarande system för kommunalekonomisk utjämning gäller sedan 1 januari 2005 
med vissa ändringar införda 2008 och 2014. Systemet för kommunalekonomisk 
utjämning kan delas upp i fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift.  Systemet för LSS-
utjämningen gäller sedan 1 januari 2004 med vissa förändringar införda från och 2009.  
Effekten av systemet blir att utvecklingen av det egna skatteunderlaget är av 
underordnad betydelse för utvecklingen av kommunens intäkter. Ökar kommunens 
skatteunderlag per invånare snabbare än genomsnittet får kommunen lämna ifrån sig 
merparten av effekten i form av en ökad avgift i inkomstutjämningen. 
När det kommer till demografi möter varje kommun sin unika utveckling. Via 
kostnadsutjämningen kommer dock samtliga kommuner att möta samma finansiella 
utmaning. En kommun med en gynnsam utveckling i relation till genomsnittet får 
hjälpa de kommuner som möter en ogynnsam utveckling. 
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Bostadsbyggande och befolkning  
 
Bostadsbyggande 
För kommuner i Stockholmsregionen är bostadsbeståndet en mycket viktig faktor för 
befolkningsutvecklingen. Sollentuna kommun är i början av en period med stort bostadsbyggande, men 
ytterligare politiska beslut bör tas för att vi ska få igång bostadsbyggandet.  

Stadsbyggnadsnämnden fastställer årligen ett bostadsantagande. Detta antagande bygger på uppgifter 
hämtade från respektive projekt och byggherre. Antagandet ska inte förväxlas med de mer strategiska 
riktlinjer för bostadsbyggandet som kommunen tar beslut om varje mandatperiod enligt lagen om 
kommunens bostadsförsörjningsansvar.  

2018 års bostadsantagande visar att pågående projekt, om de genomförs enligt nu gällande tidplaner, 
kommer att medföra ett tillskott under en tioårsperiod på drygt 11 500 nya bostäder i Sollentuna kommun. 
Större delen av tillskottet är i flerbostadshus. Vi Socialdemokrater är dock oroliga för att tidsplanerna inte 
håller, då kommunen under 19 av de 21 senaste åren inte har nått upp till de bostadsantaganden som 
kommunen har beslutat om. De senaste två åren färdigställdes betydligt färre bostäder än antagandena. 
Bara 100 stycken år 2016 respektive 350 stycken år 2017 enligt SCB:s sammanställning.  

Vi har därför en högre ambition för kommunalt ägda bostäder och hyresrätter. Vi accepterar inte att det 
tar 10-12 år att få en lägenhet i Sollentunahems bostadsbestånd. 

Därför vill vi sätta ett bostadsbyggsmål på 1000 nya bostäder per år med kraftig fokus på hyresrätter som 
människor faktiskt har råd att bo i, vi tänker särskilt på eftersatta grupper såsom unga och äldre. Genom 
dessa insatser kan vi på sikt införa en ungdomsgaranti i kommunen där varje ungdom garanteras egen 
bostad inom 5 år. 

 

 
 

Befolkningsutveckling 
Under år 2017 ökade befolkningen i Sollentuna kommun med 825 personer från 71 023 till 71 848 
invånare. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 1,2 procent. Statistik från SCB visar att 
befolkningstillväxten inte ökar med den takten längre. Statistik från SCB avseende kvartal 1 år 2018 
indikerar att fler flyttar från Sollentuna än till oss, vilket innebär att vi blir färre som kan finansiera vår 
gemensamma välfärd, dock har vi fortfarande ett födelseöverskott i Sollentuna.  
 

Nivån på kommunens folkmängd är avgörande för intäkterna från skatter, statsbidrag och den 
kommunalekonomiska utjämningen. En ökad befolkning ger ökade intäkter även om den 
samhällsekonomiska utvecklingen och statens bidrag har stor påverkan på vilka resurser kommunen har 
att förfoga över. 
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Hur många som bor i kommunen och i vilken ålder de är har även stor inverkan på kommunens 
kostnader. Detta oavsett om det är kostnader för verksamhet i egen regi eller kostnader för verksamheter 
som bedrivs på entreprenad. 

För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen fram en 
befolkningsprognos. Som grund för denna ligger ovan beskrivna bostadsbyggnadsprognos men även 
antaganden om bland annat födelsetal, inflyttning och utflyttning. Eftersom det faktiska bostadsbyggandet 
sällan blir i nivå med det planerade bostadsbyggandet har byggplanerna justerats ner inför framtagandet av 
kommunens befolkningsprognos för att inte generera en orimligt hög befolkningstillväxt i prognosen. 

 
Årlig befolkningsförändring i antal personer i Sollentuna kommun år 1990–2017 samt enligt        
prognos för år 2018–2027 

 
 

 
Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med drygt 14 000 personer under den närmaste 
tioårsperioden vilket är en ökning med 20 procent. År 2026 beräknas antalet invånare vara drygt 85 000. 
Befolkningen beräknas öka varje år under prognosperioden. År 2019 bedöms befolkningstillväxten bli 
som störst till följd av ett stort antal planerade inflyttningsklara bostäder under detta år. 
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Sveriges mest attraktiva kommun  
 
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå och den 
beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag utifrån 
de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag. 
I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda, utifrån sina behov, och alla ska ges möjlighet att styra 
över sina val. Sollentuna är en kommun som växer och vi vill växa med kvalitet och stå för en hållbar 
tillväxt - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För oss som arbetsgivare innebär visionen att vi lockar till 
oss, behåller och utvecklar våra medarbetare. Hos oss ska medarbetare trivas och känna att de bidrar till 
att utveckla verksamheten och höjer kvaliteten på kommunens service och tjänster.  
För att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi gemensamt för att uppnå tre 
övergripande mål: 

- Mål ur invånarperspektiv: Trygghet och välfärd genom hela livet 
- Mål ur samhällsutvecklingsperspektiv: Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt 
- Mål ur ett internt perspektiv: Attraktiv och effektiv organisation 

 
Uppföljning 
Utvecklingen inom målen bedöms årligen utifrån nämndernas arbete och de indikatorer som valts. 
Nämnderna planerar och följer upp egna mål och aktiviteter som bidrar till de övergripande målen samt 
arbetar enligt prioriterade styrdokument. Analysen av resultaten för indikatorerna baseras både på 
Sollentunas egen ambition (målvärde), trend och på jämförelser med riket.  
 
 
 
Trygghet och välfärd genom livet 
Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet. Alla ska känna sig trygga och 
nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån 
varje individs behov. 
Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja 
och förmåga. Servicen ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i 
framtiden. 
 
Målbilder för Trygghet och välfärd genom livet 
Sollentunas skolor och utbildningsinsatser ska fortsätta utvecklas, skolresultaten är i topp och elever 
känner sig trygga och engagerade.  
 
Det ska synas och kännas att kommunen satsar på tryggheten i ens närområde, genom förebyggande 
arbete, samverkan med polisen och andra parter samt rena och snygga utemiljöer.  
Alla brukare och kunder är nöjda med den service vi erbjuder – en tillgänglig kommun för alla som 
behöver få kontakt med oss, nöjda brukare, god service, bemötande och återkoppling i kontakten med 
kommunens myndighetsutövning och en tydlig känsla av att Sollentuna kommun finns till för invånarna.  
 
En god kommunikation, genom olika varianter av dialoger och återkoppling är förutsättningar för 
invånarna ska känna sig delaktiga och engagerade i det som händer i kommunen, och en nyckel till 
demokratiskt inflytande.  
 
Sollentuna kommun bidrar till en meningsfull och berikande fritid för invånare och besökare, genom ett 
brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud för många målgrupper och mötesplatser i vardagen samt att 
det finns trivsamma utemiljöer genom välskötta parker och offentliga miljöer.  



 

16 

 

Vi arbetar för en välutvecklad integration och ett bra stöd i vardagen till alla som behöver. Kommunens 
invånare berikar och delar det gemensamma samhället via utbildning, arbete, goda bostäder och möten 
med många olika människor.  
 
Indikatorer till Trygghet och välfärd genom livet (ansvarig för rapporteringen inom parentes) 
Övergripande 

• Nöjd Medborgarindex (NMI). Mäts via SCB:s medborgarundersökning. (Övergripande) 

• Webbesökarnas nöjdhet med kommunens webbplats, Web Service Index (WSI) - Totalt. 
(Övergripande) 

• Tillgänglighet e-post. Mäts via KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet. (Övergripande) 

Utbildning/resultat 
• Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen). (BUN) 

• Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, lägeskommun, %. 
(BUN) 

• Gymnasieelever på Rudbeck med examen inom 3 år, andel (%). (UAN) 

Trygghet  
• Nöjd Region Index – Trygghet. Mäts via SCB:s medborgarundersökning. (Övergripande) 

• Andel elever som upplever sig mobbade i grundskolan (%), samtliga skolor. Mäts via 
Olweusenkäten för elever i årskurs 3–9. (BUN) 

• Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga (%). Mäts via elevenkät inom gymnasiesamarbetet 
i Stockholms län. (UAN) 

Vård, omsorg och socialt arbete 
• Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. (VON) 

• Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. (VON) 

• Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, %. (SN) 

 

Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2019 
• Trygghets- och säkerhetsstrategin 
• Integrationsplanen 

 

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt 
Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen. Det är en av 
anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag. 
Hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv gäller när vi planerar och bygger 
Sollentunas framtid. För att hitta den balans som efterfrågas tar vi hand om naturområden och tar ansvar 
för att vara en klimatsmart kommun. 
 
Målbilder för Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt 
Sollentuna växer i takt med regionen och bidrar till hela Stockholmsområdets utveckling. Vi möjliggör 
inkluderande bostadsbyggande och nyetableringar för stora och små företag. En fortsatt förtätning till ett 
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mer stadsliknande landskap är en naturlig utveckling och något som kommer att stärka Sollentunas 
attraktionskraft ytterligare. 
Med fler invånare i kommunen ställs även krav på bra och hållbar infrastruktur. Vi fortsätter arbetet med 
att bli Sveriges bästa cykelkommun samt arbeta för framtidens kollektivtrafik. 
 
Vi satsar på att Sollentuna ska ha Sveriges bästa lokala företagsklimat och en attraktiv arbetsmarknad.  
Genom digitalisering, utveckling av välfärdsteknik, e-tjänster och moderna mötesplatser möts behoven 
hos nuvarande invånare men även hos dem som flyttar till oss eller växer upp i Sollentuna.  
Sollentuna ska vara den första kommun i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens 
resurser. För att vara en attraktiv kommun är miljö- och klimatfrågor centrala. Kommunen vårdar 
naturreservat och grönområden. Omhändertagandet av dagvatten är en utmaning när bebyggelsen växer 
och därför prioriteras vattenvårdsfrågor. En kommunövergripande mål- och handlingsplan för miljö- och 
klimatarbete har beslutats av kommunfullmäktige och sträcker sig till 2020. De åtaganden som anges i 
planen ska uppfyllas och berör alla nämnder.  
 
Indikatorer till Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt (ansvarig för rapporteringen inom parentes) 
Näringsliv och övergripande 

• Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet, placering. (Övergripande) 

• Nöjd Kund Index (NKI). Mäts via Stockholm Business Alliance servicemätning. (Övergripande) 

• Nöjd Region Index (NRI). Mäts via SCBs medborgarundersökning. (Övergripande) 

Bostadsbyggande 
• Antal inflyttningsklara bostäder per år. (STBN) 

Miljö och klimat 
• Direkta utsläpp växthusgaser*. (Övergripande)  

• Kommunvelometern, Cykelfrämjandets index (TFN) 

Digitalisering 
• SKLs ranking via självskattningsverktyg för utvärdering av digital service och 

verksamhetsutveckling, E-blomlådan, placering. (Övergripande) 

* De direkta utsläppen av koldioxid från uppvärmning och elanvändning i kommunala bostäder och 
lokaler samt utsläppen från de personbilsresor som görs i tjänsten. Måttet omfattar kommunens nämnder, 
förvaltningar och helägda bolag. De direkta utsläppen motsvarar endast ca 20 % av kommunens totala 
klimatpåverkan från till exempel inköp och byggnation. 
 
Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2019 

• Näringslivsstrategin 

 

Attraktiv och effektiv organisation 
Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service 
och tjänster. 
I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, 
effektiva lösningar i alla verksamheter. 
Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att 
kunna leverera den service som invånarna efterfrågar. 
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Målbilder för Attraktiv och effektiv organisation  
Sollentuna kommun har en stark ekonomi. Genom utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning 
håller vi fokus på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.  
Ett strategiskt och långsiktigt arbete med inköp och upphandling säkerställer rätt kvalitet till rätt pris för 
de produkter och tjänster vi köper, samt de verksamheter som bedrivs av externa utförare. 
Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår interna service, IT-stöd, administration och den interna 
kommunikationen för att verksamheterna ska kunna lägga fokus där den ska vara – på välfärd och service 
till invånarna.  
Sollentuna är en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar förutsättningarna för att attrahera, 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är vår viktigaste 
resurs för att utvecklas och förbättras som organisation. Jämställdhet och mångfald i både ledarskap och 
organisation är en självklarhet och en styrka hos oss. 
Vi satsar på att kontinuerligt utveckla ledarskapet och vi är stolta över våra kompetenta och drivna ledare.  
 
 
 
Indikatorer till Attraktiv och effektiv organisation (ansvarig för rapporteringen inom parentes) 
Medarbetare och arbetsgivare 

• HME (hållbart medarbetarengagemang), index. Mäts vartannat år via medarbetarenkäten. 
(Övergripande) 

• JÄMIX (Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex). Mäts årligen. (Övergripande) 

• Sjukfrånvaro, %. (Övergripande) 

• Personalomsättning, extern, %. (Övergripande) 

Finansiell status 
• Soliditet, %. (Övergripande) 

• Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl. reavinster). (Övergripande) 

• Upplåning för egen räkning, mdkr. (Övergripande) 

Effektivitet och styrning 
• Prognossäkerhet. (Övergripande) 

 
Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2019 

• Personalpolicyn 
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Budget för Sollentuna Kommun  
Budgeten för Sollentuna kommun bygger till stor del på den struktur och det upplägg som är gällande när 
arbetet med budgeten utförs och vid tidpunkten för denna sammanställning. Det finns beslut tagna av 
kommunfullmäktige att omstrukturera fastighetsägandet inom kommunens koncern. Således har bolaget 
Sollentuna Kommunfastigheter AB bildats som har till ändamål att tillhandahålla lokaler för Sollentuna 
kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, 
försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler, lokaler för 
kommunala verksamheter såsom administration förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och 
kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Det innebär att de verksamhetsfastigheter 
som ägs av Sollentunahem AB samt kommunen kommer att överföras till Sollentuna kommunfastigheter 
AB. När överföringen av fastigheter är verkställd innebär det framför allt att delar av den budgeterade 
balansräkningen och stora delar av investeringsbudgeten kommer att flyttas till Sollentuna 
Kommunfastigheter AB.       

Finansiella mål  
Enligt kommunallagen ska kommunen i budgeten ange de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2019, plan 2020–2021, som 
beskriver den ekonomiska styrkan. 
Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med goda resultat har möjliggjort 
en stabil utveckling av soliditeten. 
Kommunen planerar nu för stora investeringar för att klara kommunens framtida åtaganden till följd av 
kommunens planerade tillväxt. Finansieringsbehovet för dessa investeringar överstiger vad kommunen 
själv genererar utifrån den löpande verksamheten. 
De finansiella målen beskrivs nedan. 
1. Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent. 
2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,0 procent av 

intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift. 
För budget 2019 är resultatmålet 1,0 procent.  

3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens 
upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor. 
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Skattesats  
Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2019 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för Stockholms 
län och riket som helhet uppgår till 18,47 respektive 20,74.  
För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 20 miljoner kronor.  
 
Kommunal skattesats 2019, kronor 

 Riket Länet Sollentuna 

Kommun 20,74 18,47 18,12 
Landsting 11,39 12,08 12,08 
Summa 32,13 30,55 30.20 
 

Resultatbudgeten  
Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för Sollentuna kommuns samtliga nämnder. 
Av resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till årets resultat. 
Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Ett nollresultat ska dock ses som ett golv eller en 
miniminivå. Vi socialdemokrater lägger en budget som innebär ett överskott på 1%, vilket innebär att vi 
står rustade inför framtidens investeringsbehov. 
 
Resultatbudget exklusive reavinster 2019–2021, mkr  

 Budget 
2019 

Plan 
2020 Plan 2021 

Verksamhetens intäkter 1.054 1.093 1.143 
Verksamhetens kostnader    4.700 -4.762 -4.914 
Avskrivningar      -176 -203 -222 
Verksamhetens nettokostnader   -3.817 -3.872 -3.993 
Skatteintäkter    3.852 3.953 4.093 
Generella statsbidrag och utjämning -35 -27,1 -32,0 
Statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande 15   
Finansiella intäkter 35.5 35,5 35,5 
Finansiella Kostnader -12.0 -21 -21 
Årets resultat 38 68 82,5 
    
Resultatmål 1,0% 1,7% 2,0% 
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Skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
I tabellen nedan avseende skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är 
skatteintäkterna baserade på skattesatsen 18,12 kronor för samtliga tre år. Skatteunderlagets utveckling 
bygger på Sveriges Kommuner och Landstings prognos per 2018-04-27. 
Inkomstutjämningen avser att utjämna olikheter i skatteunderlag mellan kommunerna. Via inkomst-
utjämningen fördelas merparten av statens generella statsbidrag till kommunerna. Samtliga kommuner 
garanteras en beskattningsbar inkomst som uppgår till 115 procent av genomsnittet. Kommuner som har 
en egen skattekraft som överstiger den garanterade nivån får lämna ifrån sig den överstigande delen. Över 
tid ökar kommunens avgift i samma takt som skatteintäkterna. I beräkningen har antagits en oförändrad 
relativ skattekraft. 

Kostnadsutjämningen avser att omfördela resurser med hänsyn till en förväntad efterfrågan med 
utgångspunkt i kommunens struktur. Områden som beaktas är ålderssammansättning, socio-ekonomi 
samt geografi. I budget 2019 plan 2020–2021 ingår ingen prognostiserad kompensation för s.k. 
eftersläpningseffekt. Sådan ersättning utgår till de kommuner som har befolkningsökningar som överstiger 
vissa gränsvärden.  
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2019–2021, mkr 

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunalskatt 3.852,1 3.952,6 4.093,1 
Summa skatteintäkter 3.852,1 3.952,6 4.093,1 
    
Kommunal fastighetsavgift  115,1 115,1 115,1 
    
Inkomstutjämning -356,7 -352,0 -344,0 
Kostnadsutjämning 207,8 191,9 183,4 
       Varav eftersläpning 0,0 0,0 0,0 
Regleringsbidrag/-avgift 31.9 51,8 48,0 
Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 
LSS-utjämning -33,5 -33,9 -34,5 
Statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande 15   
Summa statsbidrag och utjämning -135,5 -142,2 -147,1 
    
Summa skatter, statsbidrag och utjämning 3.831,7 3.925,5 4.061,1 

Statsbidrag för flyktingmottagning 
Regeringen beslutade våren 2016 om en preliminär fördelning mellan kommuner och landsting av de aviserade 
miljarderna utifrån flyktingsituationen. Statsbidraget fördelas dels efter invånarantal och dels efter en 
fördelningsnyckel som tar hänsyn till asylsökande och nyanlända. Medlen ingår som en del i skatteintäkterna.  
 
Finansiella poster 
De finansiella posterna avser intäkter såsom ränteintäkter från koncernen, borgensavgifter och utdelningar 
från kommunens dotterbolag. De finansiella kostnaderna avser bland annat ränteuppräkning av 
pensionsskuld samt räntekostnader för finansiering av investeringar. Värt att notera är att kommunen idag 
lånar till negativ ränta, vilket innebär att vi får betalt för att låna. För att finansiera framtida investeringar 
kommer upplåning att utökas.  
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Utdelning kommunala bolag 
Från och med räkenskapsår 2018 sker utdelningen från de kommunala bolagen via Stadshus AB vilket är 
moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. För år 2019 budgeteras en utdelning på 28 miljoner 
kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. Även vid de två kommande åren 2020 och 2021 beräknas 
utdelningen till 28 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella 
intäkterna. 
  
Finansiella intäkter och kostnader 2019–2021, mkr 

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Ränteintäkter och andra utdelningar 1,0 1,0 1,0 
Borgensavgifter 1,5 1,5 1,5 
Ränteintäkter koncern 5,0 5,0 5,0 
Aktieutdelning 28,0 28,0 28,0 
     Varav Stadshus 28.0 28.0 28.0 
Summa finansiella intäkter 35,5 35,5 35,5 
    
Räntekostnader 7,5 16,0 16,0 
Ränta Pensionsskuld 4,0 4,2 4,5 
Övriga Kostnader 0,5 0,5 O,5 
Summa finansiella kostnader 12,0 20,7 21,0 
 

Balansbudget  
Balansbudgeten visar kommunens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen 
den 31 december (balansdag). Det råder alltid balans mellan tillgångar respektive avsättningar, skulder och 
eget kapital. Det egna kapitalet utgör kommunens egna medel och definieras som tillgångar minus 
avsättning och skulder. 
Tillgångar ökar i takt med att kommunen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt minskar 
i takt med avskrivningarna. Det egna kapitalet ökar med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga 
skulderna.  
 
Balansbudget 2019–2021, mkr 

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar 6.164,0 6.921,0 6.916,0 
Omsättningstillgångar 706,0 706,0 706,0 
Summa tillgångar 6.870,0 7.627,0 7.622,0 
    
Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital 4580,0 4618,0 4.730,5 
Avsättningar 400,0 470,0 480,0 
Långfristiga skulder 890,0 1.489,0 1.411,5 
Kortfristiga skulder 1000,0 1.050,0 1000,0 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 6.870,0 7.627,0 7.622,0 
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I balansbudgeten har ingen hänsyn tagits till att delar av anläggningstillgångarna, d.v.s. 
verksamhetsfastigheter, i och med omstruktureringen av fastighetsägandet, flyttas över till bolaget 
Sollentuna Kommunfastigheter AB. Omstruktureringen får i sin tur till följd att investeringar i fastigheter 
kommer att utföras av Sollentuna Kommunfastigheter AB och således kommer delar av de långfristiga 
skulderna uppstå i bolaget.     

Kassaflödesanalys 
Från resultatbudgeten överförs i princip årets resultat exklusive avskrivningar till kassaflödesanalysen. 
Tabellen visar samtliga in- och utbetalningar avseende den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysen framgår också 
förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut. Med likvida medel menas kommunens 
bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar. 
Enligt budgeten kommer medlen från den löpande verksamheten understiga investeringsutgifterna. 
Kvarstående finansiering sker genom upplåning.   
 
Kassaflödesanalys 2019–2021, mkr 

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Den löpande verksamheten  217 226 240 
Investeringsverksamheten  -714 -907 -145 
Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 
Nettoupplåning 497 681 -95 
Årets kassaflöde 0 0 0 
    
Likvida medel vid årets början 200 200 200 
Likvida medel vid årets slut 200 200 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

Driftbudget 
Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2019 avser budget medan den följande 
tvåårsperioden utgör en plan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. Internräntan 
uppgår oförändrat till 2,0 procent.  
Driftbudget per nämnd 2019–2021, mkr  

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen -190,8 -184,5 -187,0 
Kommunrevisionen -1,8 -1,7 -1,7 
Barn- och ungdomsnämnden -1.683,6 -1.698,0 -1.740,7 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -373,5 -388,1 406,0 
Vård- och omsorgsnämnden -956,8 -971,0 -1.002,8 
Socialnämnden -278 -280,8 -286,1 
Kultur- och fritidsnämnden -156,7 -156,8 159,8 
Miljö- och byggnadsnämnden -24,0 -24,4 -24,9 
Trafik- och fastighetsnämnden -88.1 -100,8 115,7 
Överförmyndarnämnden -6,0 -6,1 -6,3 
Summa -3.759 -3.812,3 -3.931,0 
Pensionskostnader -108,0 -112,0 -116,0 
Avgår internränta 53,0 60,0 62,0 
KS oförutsedda -3,0 -3,0 -3,0 
Totalt -3.817 -3.782,3 -3.993,0 
 
 

Kommunstyrelsen oförutsedda 

Under benämningen kommunstyrelsens oförutsedda har medel för perioden 2019–2021 avsatts i en 
kategori, ospecificerade. Det innebär att medlen löpande kan fördelas av kommunstyrelsen under det 
aktuella budgetåret. 
 
Kommunstyrelsens oförutsedda 2019–2021, mkr 

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

    
Ospecificerade medel -3,0 -8,0 -8,0 
    
Summa KS-oförutsedda -3,0 -8,0 -8,0 
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Investeringsbudget  
Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt för fastigheter, 
anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget och plan ett ramanslag, se raden trafik- och 
fastighetsnämnden. Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad 
limit), se övriga rader förutom trafik- och fastighetsnämnden. Fullmäktige uppdrar åt varje nämnd att 
löpande besluta om investeringar för nämndernas resultatenheter. Investeringar får endast göras i 
inventarier, fordon, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler. 
Utöver detta bedriver kommunen en omfattande exploateringsverksamhet – vilken avser åtgärder för 
att anskaffa, bearbeta, iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga gator, grönområden, anläggningar med 
mera.  
En fördröjningsfaktor har lagts till för åren 2019 och 2020 motsvarande 15 respektive 5 procent.  
 
Investeringsbudget per nämnd 2019–2021, mkr 

 Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Kommunstyrelsen -2,2 -2,2 -2,2 
Barn- och ungdomsnämnden -21,0 -37,0 -19,0 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4 
Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7 
Socialnämnden  -1,0 -1,0 -1,0 
Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7 
Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0 
Trafik- och fastighetsnämnden -1037,5 -683,5 -351,5 
Delsumma -1070,5 -732,5 -382,5 
    
Exploatering  61,0 -222,7 237,9 
    
Summa -1009,5 -955,2 144,6 
    
Avgår fördröjning investeringar 125,9 47,8 0,0 
    
TOTALT -883,6 -907,4 -144,6 
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Nämnderna 
För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2019–2021 samt de förändringar av 2018 års 
budgetram som föreslås. I budget för respektive nämnd finns ett avsnitt om uppdrag. Uppdragen ska 
redovisas i samband med nämndernas inlämning av verksamhetsplaner i november 2018. Gällande 
uppdraget avseende utredning av möjligheten att införa en modell för volymuppräkning för 
socialnämnden sker återrapporteringen i samband med uppstarten av nästa budgetprocess, budget 2020 
plan 2021–2022.  
 
Förändring av nämndernas budgetramar efter tjänstemännens budgetförslag för 2019 
 

 
 
 
Socialdemokraternas prioriteringar 
 
Om inget särskilt anges tillför vi 2% i löne- och volymkompensation. Dessutom har vi valt att stå bakom 
majoritetens budgetförslag när det gäller satsningar på hemmasittande barn, de ökade satsningar på vård 
och omsorgsnämnden samt utökade vakter och stadsträdgårdsmästare etc. Vi tycker också att det är bra 
att starta ett demensteam och tillskjuter därför ytterligare resurser till det ändamålet. Det är bra satsningar, 
men vi känner att Sollentunabornas behov är högre än så. Av den anledningen väljer vi att göra ytterligare 
satsningar inom nämnderna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förändring av nämndernas budgetramar efter budgetbeslut för 2018, miljoner kronor

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Tidigare fattade beslut för perioden 0,0 0,0 0,0

Ombudgeteringar 2018 mm 0,0 0,0 0,0

Omflyttingar internt 0,0 0,0 0,0

Summa volymer -6,8 -45,9 -94,5

Summa pris- och lönekompensation 2% -67,1 -136,6 -207,8

Summa effektiviseringar 24,0 45,5 67,0

Summa Tillägg/avdrag -60,2 -66,3 -86,7
Nivåpåverkande förändringar -65,2 -91,5 -112,2
Tillfälliga satsningar 5,0 25,2 25,5

Summa -110,1 -203,2 -322,0
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Kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     
Nettoanslag, mkr -182,8 -190,8 -186,2 -188,7 
Kommunrevision  -1,8 -1,7 -1,7 
Investeringslimit, mkr -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

 

Nämndens ansvar 
Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs 
av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha 
hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens 
ekonomiska förvaltning, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, kommunövergripande 
utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I 
kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. 
Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret. 

 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 
Utgångsläget för framräkning av kommunstyrelsens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 
års budgetram med 2 procent.  
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 ökas med 9,0 miljoner kronor netto. Utöver den generella pris-
och lönekompensationen finns nivåhöjande förändringar såsom E-handel (1,2 mkr), minskad intäkt 
avseende upphörande av hyresavtal brandkåren Attunda då de bygger en egen brandstation (2,0 mkr) och 
en förstärkning av ordningsvakt (1,0 mkr). Tillfälliga satsningar utgörs av IT-upphandling (2,5 mkr), E-
arkiv (1,0 mkr) och en satsning på hemsidan sollentuna.se (1,5 mkr). Den tillfälliga satsningen på allmänna 
val 2018 upphör vilket minskar budgetramen (2,0 mkr). Effektiviseringarna uppgår till 1,1 miljoner kronor 
och utgörs av inköpshantering och lokalfrågor.  
 

Socialdemokraternas prioriteringar 
Vi föreslår att en ny tjänst som byggsamordnare inrättas. Byggsamordnaren ska förhandla och föra dialog 
med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna, samt även föra en dialog med 
de boende som berörs av byggandet. I dag finns det detaljplaner antagna för över 2000 bostäder som ännu 
inte byggts, många av dem kan förverkligas i närtid. Det handlar också om att ytterligare utveckla 
samarbetsformerna mellan kommunen och AB Sollentunahem. För det tredje ska byggsamordnaren 
genomföra en gluggutredning för att hitta ytterligare mark att bygga på. Även om beslut finns om 
samordning mellan ansvariga nämnder och Sollentunahem för att öka Sollentunahems byggande ser vi 
ändå ett behov av en byggsamordnare och avsätter därför 700 tkr för inrättandet av tjänsten. Vi har 
tidigare i en motion föreslagit att en bostadskommission ska inrättas bl.a. för att arbeta med hur 
Sollentuna kommun kan få del av de statliga medel som avsatts för att öka bostadsbyggandet. 

Vi satsar också 100 tkr för att göra en jämställdhetskartläggning i kommunen för att belysa och skapa 
förutsättningar för ett intensifierat arbete med jämställdhet i kommunen. Vi initierar också ett arbete för 
att inom fem år få utmärkelsen Superkommun. 
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Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 
• Se över kommunens bilinnehav och möjlighet för samordning. 

• Verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1–2 järnvägsspår i markläge genom de centrala 
delarna av Sollentuna 

• Inleda förhandlingar med landstinget och trafikverket kring öppnandet av en sydlig entré vid 
Helenelunds station 

• Redovisa genom en gluggutredning markområden i kommunen som skulle kunna bebyggas 
• Utreda vilka parametrar Sollentuna kommun behöver förbättra för att inom fem år kunna bli årets 

Superkommun. 
• Komma med förslag på konkreta åtgärder för att minska sjukskrivningarna hos framför allt 

kvinnor. 
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Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet 

 
Exploateringsverksamhet Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     
Inkomster,mkr 356,6 639,5 442,8 690,1 
Utgifter,mkr -655,0 -578,4 -655,5 -452,2 
Netto,mkr -298,4 61,0 -222,7 237,9 
     
Indelas i:     
     
Övriga inkomster 221,4 78,8 104,0 336,1 
Övriga utgifter -435,2 -394,7 -392,4 -286,9 
Netto, mkr -213,8 -316,0 -288,5 49,2 
     
Mark inkomster 135,2 560,7 338,8 354,0 
Mark utgifter -219,8 -183,7 -273,0 -165,3 
Netto, mkr -84,6 377,0 65,8 188,7 
 

Allmänt  
Stadsbyggnadsavdelningen arbetar med den fysiska planeringen i kommunen och med större 
exploateringsprojekt. Exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning, från 
obebyggd till bebyggd eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig 
eller där starka samhällsintressen tar över. En ny exploatering föregås normalt av planläggning och följs 
sedan av ett genomförande. 

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter. 

För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat 
tidsavstånd mellan utgifter och inkomster. 

Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget. 

 

Budget 2019 samt investeringsplan 2018–2019 
Exploateringsbudgeten indelas i mark och övrigt. Med mark avses sådan mark där syftet är att förädla och 
därefter sälja vidare. Med övrigt avses främst gator och parker där kommunen efter färdigställande 
behåller investeringen.  

Budget 2019 har tagit höjd för Väsjö-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, framför allt 
inom etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Restaureringen av Väsjön (sjön) påbörjades under 2017 
och fortsätter under 2018. Markförsäljningar inom etappen Södersätra kommer att generera inkomster 
under 2018, etappen Norr om Ribbingsväg under 2019 och etappen Väsjön Södra under 2019. 

Under 2018 fortsätter program och förstudier för Västra Tureberg inklusive Mässområdet, Rotebro samt 
för Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.  

Stora genomföranden som planeras till 2018 är till exempel kvarteret Tabellen, och Helenelunds centrum. 
För kvarteret Tabellen planeras för upprustning av cykelvägar och parken. Markinkomster som 
prognosticeras till 2018 avser främst Tårpilen och Staven. 
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Förändringar 
Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är 
stor över tid. Målsättningen för Väsjö-projektet är att budgeten ska balansera över tid. 

 
Exploateringsbudget per projekt 

Exploateringsverksamhet  Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     Inkomster, mkr  639,5 442,8 690,1 

Utgifter, mkr  -578,4 -665,5 -452,2 

Netto, mkr  61,0 -222,7 237,9 

     varav:     

Väsjön Inkomster 488,1 257,6 469,2 

 Utgifter -320,3 -306,5 -232,0 

 Netto 167,8 -48,9 237,1 

     Tabellen inkomster 34,2 0,0 8,0 

 Utgifter  -39,6 -9,2 0,0 

 Netto  -5,4 -9,2 8,0 

     Snickaren Inkomster  48,0 5,0 7,0 

 Utgifter  -12,3 -5,2 -4,1 

 Netto 35,7 -0.2 2,9 

     Mässområdet Inkomster 0,4 97,3 54,7 

 Utgifter  -16,3 -127,0 -12,0 

 Netto 15,9 -29,7 42,7 

     Centrala Helenelund Inkomster 0,0 0,0 31,2 

 Utgifter  -17,9 -33,9 -36,3 

 Netto  -17,9 -33,9 -5,1 

     Rotspetsen Inkomster  18,1 10,8 0,0 

 Utgifter -0,2 -0,1 -0,1 

 Netto 18,0 10,7 -0,1 

     Strategiska fastighetsförvärv Inkomster  0,0 0,0 0,0 

 Utgifter  -125,0 -125,0 -125,0 

 Netto  -125,0 -125,0 -125,0 
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Övriga projekt Inkomster  50,7 72,3 120,1 

 Utgifter  46,9 -58,7 -42,7 

 Netto  3,8 13,6 77,4 

      

Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden Budget 
2018 

Budget 2019 Plan 
2020 

Plan 
2021 

     Nettoanslag, mkr -1.623,1 -1.683,6 -1.698,0 -1.740,7 

     Investeringslimit, mkr -8,0 -21,0 -37,0 -19,0 

 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidsgårdar. 
 
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 
Budgetförslaget för barn- och ungdomsnämnden följer samma struktur som för övriga nämnder, där 
förändringarna jämfört med 2018 delas in i 7 olika kategorier enligt tabellen (se avsnitt 13 Nämnderna, 
sidan 20). På nästa sida finns en tabell som även redovisar förändringarna i detalj under respektive 
kategori. 
 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram (inklusive volymförändring) med 2 procent. 
 
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2019 har räknats upp med totalt 50,0 miljoner kronor netto 
inklusive volymer. Utöver den generella pris-och lönekompensationen finns nivåhöjande förändringar 
vilka uppgår till 29,7 miljoner kronor och avser kompensation för löner och lokaler (24,2 mkr), 
förebyggande arbete hemmasittande barn 7–12 år (2,0 mkr) och en förstärkning av förskolan (3,5 mkr). 
Effektiviseringar uppgår till 4,5 miljoner kronor och utgörs av inköpshantering samt lokalfrågor. 
 

Socialdemokratiska prioriteringar 

Utöver kompensation för volymökningar och generell pris- och lönekompensation på 2 %   väljer vi att 
rekordsatsa 10,5 miljoner kr mer än majoriteten på nämndens verksamhet, då vår budget prioriterar 
barnen. Flera rapporter från bl.a. Skolverket slår fast att förskolegrupperna i Sollentuna är för stora. Vår 
största satsning i budgeten är därför att införa en bonus till de förskolor som väljer att minska 
barngrupperna, det satsar vi 5 mkr på. Förutom att anställa fler och höja lönerna inom förskolan väljer vi 
att satsa 4 miljoner kr på att erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar utökad förskoletid. Vi 
ser också att psykiska ohälsan bland barnen ökar och att samhället bör göra mer för att bryta den trenden. 
Idag finns det en skolkurator på 1600 elever i Sollentuna. Vi tar nu de första stegen för att uppnå målet 
om att ha en kurator per 500 elever och anställer ytterligare två skolpsykologer i kommunen. Barn- och 
ungdomsnämndens budgetram 2019 har räknats upp med totalt 10.5 mkr utöver majoritetens förslag.  

 

Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 
• Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov 
• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet 
• Redovisa ett nytt ersättningssystem som syftar till att ge likvärdiga förutsättningar till alla elever och 

barn. 
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• Ta fram en handlingsplan för hur förvaltningen i samarbete med rektorerna ska jobba systematiskt 
med för att öka kunskapen och arbetet med genus 

• Redovisa hur en jämlik studie- och yrkesvägledning utformas och säkerställas i syfte att undvika 
avhopp högre upp i utbildningskedjan 

• Införa en bonus till de förskolor som satsar på lägre barngrupper.  

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -360,5 -373.5 -388,1 -406,0 

     

Investeringslimit, mkr -1,4  -1,4 -1,4 -1,4 

 

Nämndens ansvar 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av ungdomar och vuxna i form av 
gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskola för 
gymnasie- och vuxenelever, samt för arbetsmarknadsfrågor och det kommunala aktivitetsansvaret. 
Nämnden har även ansvar för vissa operativa näringslivsfrågor. 

 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 

Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 

budgetram (inklusive volymförändring) med 2 procent. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram har räknats upp med 10,3 miljoner kronor netto. 
Utöver den generella pris-och lönekompensationen finns nivåhöjande förändring och utgörs av 
uppräkning av länsprislistan med 1,8 procent (4,7 mkr). Effektiviseringar uppgår till 0,6 miljoner kronor 
utgörs av inköpshantering och lokalfrågor. 
 
Socialdemokraternas prioriteringar 
Vi avsätter två miljoner kr för att Sollentuna ska kunna erbjuda 1000 sommarjobb sommaren 2018 i 
kommunens egen regi, de kommunala bolagen eller hos andra arbetsgivare. Med detta får vi en riktig 
sommarjobbsgaranti. Pengarna ska användas till både löner till sommarjobbarna och 
förmedlingsverksamhet och stöd i jobbsökande. 

Mot bakgrund av en ökad ohälsa bland unga avsätter vi resurser för att anställa ytterligare en tjänst inom 
elevhälsan.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram har räknats upp med 2.7 mkr netto.  
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Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 

• Redovisa hur Rudbecksskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov. 

• Fortsätt utveckla studie- och yrkesvägledningen och ta fram en handlingsplan för att den ska komma 
fler elever till gagn. 

• Ta fram plan för införandet av vård- och omsorgsprogram på Rudbecks skolan. 
• Tillsätta en utredning kring det framtida behovet av gymnasieplatser inom yrkesprogrammen i 

Sollentuna i syfte att avgöra huruvida en ny kommunal skola behöver byggas. 
 

 
Vård- och omsorgsnämnden 

 
Vård- och omsorgsnämnden Budget 

2018 
Budget 
2019 

 Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -934,8 -956,8 -971,0 -1002,8 

     

Investeringslimit, mkr -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 

 
 
Nämndens ansvar 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med 

funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala 

patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde i budgeten 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram (inklusive volymförändring) med 2 procent.  
Vård- och omsorgsnämndens budgetram har räknats upp med 7,0 miljoner kronor netto. Utöver pris- och 
lönekompensation samt volymkompensation (29,1 mkr) finns satsning inom demensområdet (2,0 mkr). 
Effektiviseringar uppgår till 14,1 miljoner kronor och utgörs av lokalfrågor samt en effektivisering av 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet för att anpassa kostnaderna till jämförbara kommuner 

 

Socialdemokratiska prioriteringar 
De genomförda besparingar som majoriteten beslutade om år 2016 och som slog igenom år 2017 innebar 
ca 37 500 mindre vårdtimmar enligt kommunens årsredovisning. Detta drabbar inte minst vår egen 
utförare AB SOLOM. De utförare som blir kvar är i vissa fall små och i några fall har de inte gällande 
kollektivavtal och konkurrerar inte med samma villkor som andra utförare. Vård- och omsorgsnämnden 
beslutade under 2016 i inskränkningar i den tid som enskilda biståndsbedömts till. Redan innan dessa 
beviljade Sollentuna äldre färre timmar än länsgenomsnittet. Vi tycker att den besparingen är orimlig, då 
det medför ökad minutstress för de som jobbar inom hemtjänsten och att det blir mindre tid till omsorg. 
Vi Socialdemokrater avsätter åtta miljoner kr för att utöka tiden för omsorg i kommunen.  

Ungefär varannan äldre person känner sig ensam i Sollentuna och Sverige idag och många gånger till det 
till att personen dör tidigare. Vi vill bryta med ensamhet genom att istället för att skära ned på 
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Seniorträffar som görs idag, öppna upp dem framför allt under helger och långledigheter, då ensamheten 
är som starkast. Det satsar vi tre miljoner kr på. Vi ser också ett behov att utöka träffarnas geografiska 
spridning och verkar därför i det syftet framöver. 

Demens är en sjukdom som drabbar många äldre, men också de anhöriga som behöver stöd och råd när 
deras föräldrar eller vänner insjuknar i demens. Vi ser därför ett stort behov av att inrätta ett demensteam 
för att stödja upp arbetet. Utöver det som framgår i underrubriken större förändringar satsar vi 2,5 
miljoner extra på detta, totalt 4,5 mkr. Vi vill också utöka anhörigstöd genom att tillsätta en ny tjänst. 
Dessutom ser vi behovet av att inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör.  

 

Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 

• Utreda riktlinjer för att skapa en mer hållbar ekonomisk situation för att bedriva hemtjänst i 
Sollentuna och ta bort minuthetsen som nu råder inom hemtjänsten.  

• Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom vård och omsorgsverksamheten samt vilka 
insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån 

• Genomföra nödvändiga revideringar i riktlinjer för biståndsbedömning så att personer över 85 år 
garanteras en plats på äldreboende om de så önskar 

• Redovisa en behovsutredning av ytterligare boendeplatser inom LSS-, demens- och mellan boenden  

• Redovisa om anhörigstödet är ändamålsenligt och ger de anhöriga relevant stöd 

• Redovisa hur ett demensteam ska byggas upp 

• Redovisa hur utförarna arbetar med kompetensutveckling kring demens 

• Utreda hur regeringens proposition för att underlätta för äldre att få hemtjänst ska genomföras i 
Sollentuna 

• Utreda om att införa en ny boendeform som riktar sig till främst till äldre som har behov av hemtjänst 
men som har fått avslag om särskilt boende (regeringen har föreslagit en ny boendeform som 
beräknas träda i kraft 1 april 2019). 
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Socialnämnden 

 
Socialnämnden  Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -273,1 -278 -280,8 -286,1 

     

Investeringslimit, mkr -0,5  -1,0 -1,0 -1,0 

 
 
Nämndens ansvar 
Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda 
bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och 
skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flykting- och invandrarverksamhet. 

 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde i budgeten 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram med 2 procent. 
Socialnämndens budgetram utökas med 7,4 miljoner kronor från 2018. Då byggnationen av boende för 
personer med missbruk- och beroendeproblematik försenats flyttas besparingen (5,0 mkr) fram ett år till 
2020. Utöver pris- och lönekompensation samt volymkompensation (5,5 mkr) finns nivåhöjande 
förändringar såsom utveckling av insatser hemmasittande barn 7–12 år (2,0 mkr) och familjerättsnämnden 
har ett behov att ytterligare en tjänst vilket för socialnämnden innebär en ramförstärkning på 0,3 mkr. 
Effektiviseringar uppgår till 0,4 miljoner kronor och utgörs av inköpshantering och lokalfrågor.  
 
Socialdemokraternas prioriteringar 
En av nämndens uppgift är att ge bidrag till organisationer som jobbar aktivt för att skapa ett bättre 
Sollentuna, bl.a. Sollentunas kvinnojourer. Vi tycker att dessa organisationer och föreningar gör så bra och 
viktiga insatser i vår kommun att vi vill öka föreningsbidraget med 500 tkr till dem. Vi gör också 
bedömningen att det går att spara 3 miljoner kr om Sollentuna kommun jobbar mer aktivt med att flytta 
hem boende till vår kommun.  

Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 

• Se över hur den förebyggande verksamheten kan utvecklas för att bli mer effektiv och uppnå bättre 
resultat samt redovisa en handlingsplan för detta 

• Redovisa möjligheterna att etablera ytterligare ett ”utredningshus” i syfte att förkorta utredningstider 
och minska kostnaderna 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -145,2 -156,7 -156,8 -159,8 

     

Investeringslimit, mkr -1,7  -1,7 -1,7 -1,7 

 
 

Nämndens ansvar 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, 
idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till 
ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer. 

 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde i budgeten 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram med 2 procent.  
Nämndens budgetram 2019 ökas med 6,9 miljoner kronor netto. Förutom den generella pris- och 
lönekompensationen (2,9 mkr) ökas ramen med nivåhöjande förändringar (5,2 mkr) vilket avser hyra 
verksamhetslokaler. Ramen minskas (0,1 mkr) då ansvaret för klottersaneringen flyttas till trafik- och 
fastighetsnämnden. Effektiviseringar uppgår till 1,1 miljoner kronor och utgörs av inköpshantering samt 
lokaler. 
 

Socialdemokraternas prioriteringar 
Sollentuna har en av landets största fotbollsklubbar i kommunen. Vi föreslår därför en fortsatt långsiktig 
fotbollssatsning och avsätter pengar i trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget för detta. Vi gör 
också en satsning i samma investeringsbudget på övriga idrottshallar då behovet av dessa varit eftersatt en 
längre tid. Vi vill också att kommunen utreder en ny eller tillbyggnad av Simhallen, då behovet är stort. 

Kulturskolan är en uppskattad verksamhet. I dag får inte alla barn plats och avgifterna är höga. Vi avsätter 
2,1 mkr för att bereda fler barn plats och för att långsiktigt sänka avgifterna. Dessutom vill vi att 
kommunen inför en fritidscheck på 2,5 mkr för att göra det möjligt för alla barn att betala 
medlemsavgiften i minst en förening och därmed bereds flera möjlighet att få en mer meningsfull fritid.  

 

Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 
• Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever i fler åldrar och på så 

sätt bli en bra mötesplats för människor i kommunen 

• Redovisa en handlingsplan för hur Arena Satelliten kan bli en trygg och aktiv mötesplats för en större 
del av Sollentunas invånare och civilsamhället 

• Redovisa en plan för skapa fler fotbollsplaner som kan användas hela året  
• Redovisa permanent plats för en 11 manna fotbollsplan i Silverdal 
• Redovisa plats och möjligheter att bygga en ny idrottshall i Viby 
• Fortsätta att utveckla Edsvik till en mötesplats som lockar alla Sollentunabor 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

 
Miljö- och byggnadsnämnden Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -23,5 -24,0 -24,4 -24,9 

     

Investeringslimit, mkr -2,0  -2,0 -2,0 -2,0 

 
 
Nämndens ansvar 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för: tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, 
bygglov, tillsyn inom plan- och byggområdet, mät- och kart-teknisk verksamhet samt energirådgivning. 

 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde i budgeten 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram med 2 procent 
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram tillförs 0,5 miljoner kronor netto vilket utgörs av den generella 
kompensationen på 2 procent.  
 

Socialdemokratiska prioriteringar 
Vi vill investera i laddstolpar och genomföra informationsinsatser inom de områden som nämnden 
bevakar samt underlätta för Sollentunaborna att göra miljösmarta val.  

 

Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 

• Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser inom nämndens 
bevakningsområde. 

• Utveckla tjänster på webben för att göra det enklare för invånarna att göra miljösmarta val vid till 
exempel bygglovsansökningar 
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Trafik- och fastighetsnämnden 

Trafik- och fastighetsnämnden Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -60,1 -88,1 -100,8 -115,7 

     

Investeringslimit, mkr -830,0  -1037,5 -661,5 -331,5 

 
 
Nämndens ansvar 
Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna 
platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. 
Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive naturreservat, och fastigheter samt svarar för skötsel och 
ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar inkluderande tecknande av hyresavtal. 

Det finns i nuläget en osäkerhet exakt hur trafik- och fastighetsnämndens ansvar ser ut under 2018 då 
beslut ännu inte är fattat kring gränsdragningen mellan trafik- och fastighetsnämnden och det nyskapade 
kommunala fastighetsbolaget. 

 

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde i budgeten 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram med 2 procent. 
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram tillförs 19,0 miljoner kronor. Utöver pris- och 
lönekompensation (1,2 mkr) utökas budgetramen med utökad renhållning (1,0 mkr), klottersanering (1,5 
mkr), stadsträdgårdsmästare (0,8 mkr), utökat underhåll färdigställda exploateringsytor (1,9 mkr). 
Parkeringszoner och förändring av rondering av underhåll exploateringsytor minskar budgetramen (3,0 
mkr). Effektiviseringar uppgår till 2,2 miljoner kronor och utgörs av inköpshantering och lokalfrågor. 
Kommunen har infört komponentavskrivningar från och med 2016. Effekten av en övergång till 
komponentavskrivning blir att medel som tidigare avsatts till löpande underhåll och redovisats på driften 
kommer överföras till investeringsbudgeten. Initialt har detta minskat driftkostnaderna för underhåll på 
fastigheterna med cirka 40 miljoner kronor.  
 
Dessa åtgärder har bokförts som investeringar. På sikt kommer dock avskrivningarna att öka och ta detta 
utrymme i anspråk varför dessa medel inte bör intecknas i verksamheten utan höja resultatet. Det innebär 
att från och med budget 2017 har trafik- och fastighetsnämndens budgetram minskats med 40 miljoner 
kronor, framöver kommer årligen 4 miljoner kronor att tillföras nämnden för att täcka de ökade 
kostnaderna. Under 2017 infördes även komponentavskrivning på gata/park. Från 2018 kommer detta att 
minska trafik- och fastighetsnämndens budgetram med cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt kommer 
årligen, från 2018, 1 miljon kronor att tillföras budgetramen för att täcka de ökade avskrivningarna.  
Nämnden kompenseras 2019 för ökade drift- och kapitalkostnader avseende investeringar i infrastruktur 
och parker. Väsjön är ett stort exploateringsprojekt och trafik- och fastighetsnämndens övertagande av 
investeringar från projekt kommer inom närmaste framtiden innebära ökning av budgetramen för högre 
kapital- och driftskostnader.   
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Socialdemokratiska prioriteringar 
Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller anspråkstagen som 
park eller naturreservat. Många av dessa områden är inte skötta på ett godtagbart sätt. I dagsläget 
tillhandahålls det inte nog med ekonomiska resurser att hålla skötseln av dessa områden på en adekvat 
nivå. Vi ser ett behov av bättre renhållning och skötsel av andra gemensamma ytor runt om i kommunen 
och avsätter därför 5 mkr för detta. Vi har en vision om ett snyggt och tryggt Sollentuna. För att uppnå 
det satsar vi 4 miljoner kr utökad skötsel av offentliga ytor. Vi vill även investera i två idrottshallar, varav 
en i Viby samt genomföra en fotbollssatsning samt även investera i nya skoltoaletter och rusta upp 
omklädes rum och toaletter vid våra idrottsanläggningar och investera i solceller på kommunens 
fastigheter såsom skolor, där det är möjligt och bygga fler laddstolpar för elbilar i kommunen.  

 

 

Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november   

 

• Redovisa en plan för hur Sollentuna skulle kunna utöka sin infrastruktur med laddstolpar för 
elbilar.  

• Uppdra åt trafik- och fastighetsnämnden att, i samarbete med andra berörda nämnder och bolag, 
ta fram en plan för hur solceller kan sättas upp på fler, befintliga och kommande, kommunala 
fastigheter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

Överförmyndarnämnden 

 
Överförmyndarnämnden  Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

     

Nettoanslag, mkr -5,9 -6,0 -6,1 -6,3 

     

Investeringslimit, mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nämndens ansvar 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva 
tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda 
behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, 
Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden. 
 
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde i budgeten 
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2019 utgörs av en uppräkning av 2018 års 
budgetram med 2 procent.  
Nämndens budgetram har utökats med 0,1 miljoner kronor.  
 
 
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen i november 
● Några uppdrag har inte fastställts. 
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Budget 2019. Plan 2020–2021 
 
Förslag till beslut 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens 
verksamhetsplanering. 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande: 

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt vision, övergripande mål och styrdokument för särskild 
uppföljning, i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

2. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för kommunstyrelsen exklusive 
exploateringsverksamheten, i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

3. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för stadsbyggnadsnämnden 
(exploateringsverksamheten), i enlighet Socialdemokraternas förslag. 

4. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet 
med Socialdemokraternas förslag. 

5. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

6. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet 
med Socialdemokraternas förslag. 

7. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för socialnämnden, i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag. 

8. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag. 

9. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet 
med Socialdemokraternas förslag. 

10. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet 
med Socialdemokraternas förslag. 

11. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan för 2020–2021 för överförmyndarnämnden, i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag. 

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda, ospecificerade medel till 3 miljoner kronor för 
2019. 

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare. 

14. Internräntan förblir oförändrad till 2 % 2019. 

15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2018 ska vara 28 miljoner kronor. 

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2019 till ett värde av 500 
miljoner kronor. 

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 700 miljoner kronor 
under 2019. 
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Sammanfattning  

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad.  

Med budget avses nämndernas budgetramar, investerings- och exploateringsbudget, finansiering av 

budgeten, finansiella mål, vision och övergripande mål samt styrdokument för särskild uppföljning.  

Information om budgetförutsättningar har skett vid budgetdialoger under mars månad och utskick har 

gjorts till samtliga partier representerade i fullmäktige.  

Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2019. Beslut om förändring av 

tjänstemanna- respektive nämndorganisation kommer att fattas vid olika tillfällen under 2018. Dessa 

beslut påverkar budget- och planeringsprocessen som kommer att behöva anpassas.  

Budgetprocessen  

Information om budgetförutsättningar har på olika sätt under våren för budgetarbetet 2019–2021. 

Förutsättningarna för informationen har omfattats av ett antal aktiviteter:  

   Omvärldsanalys i februari 2018 � 

   Budgetdialoger för majoritet och opposition i mars. � 

   Budgetinternat för majoriteten i mars � 

   Information till samtliga partier som är representerade i fullmäktige i mars �En 

lokalförsörjningsplan med koppling till investeringsbudgeten är framtagen. � 

Nämndernas ramar har räknats upp med en generell pris- och lönekompensation på 2 %.  

Nämndernas ramar har minskats med effektiviseringsåtgärder på 24 miljoner kronor, som är kopplat till 

inköpshanteringen, lokalfrågor och vård- och omsorgsnämndens verksamhet för anpassning till 

jämförbara kommuner. 

De nämnder som har volymkompensation har kompenserats utifrån förväntade volymförändringar enligt 

kommunens befolkningsprognos.  
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Nämndernas ramar har även justerats utifrån:  

   Effekter av statliga beslut � 

   Effekter av tidigare beslut i plan 2019–2020 � 

   Andra beslut tagna i kommunen � 

   Nivåpåverkande förändringar � 

   Tillfälliga satsningar �I kommunstyrelsens oförutsedda medel finns 8,0 miljoner kronor 
avsatta som ospecificerade medel för 2019. Vi socialdemokrater avsätter 3 mkr till 
oförutsedda medel. �Utdelning från kommunkoncernen sker från Sollentuna Stadshus 
AB och är 28 miljoner kronor för 2018. �Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna under 
hösten ta fram en verksamhetsplan för 2019. � 

Finansiella mål � 

Sollentuna kommuns finansiella mål i budget 2019, plan 2020-2021 är följande: � 

 1. Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent. � 

 2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster ska 
överstiga intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt 
fastighetsavgift. För 2019 uppgår resultatmålet till 1 procent. � 

 3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska 
kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor. � 

Vision och övergripande mål  

Sollentuna kommuns styrmodell omfattar mål på olika nivåer med syfte att långsiktigt sträva mot 
en vision och tre kommungemensamma övergripande mål. Dessa tre mål är framtagna med olika 
perspektiv och följs upp via nämndernas arbete och övergripande indikatorer. Fyra 
kommunövergripande styrdokument är under 2019 föremål för särskild uppföljning i 
styrprocessen. 
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