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1 Politisk inriktning för budgetåret
Ett starkare samhälle, ett tryggare Sollentuna
1.1 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 finansierar
vår välfärd.
Arbetet med att utveckla det livskraftiga företagsklimatet i Sollentuna ska fortsätta. En viktig del i
detta är att kommunens service förbättras, till exempel genom att handläggningstider vid
myndighetsutövning kortas och att den tid som besluten beräknas ta kommuniceras utåt.
Sollentunabor ska kunna lita på hur lång tid ett ärende kommer att ta. Kontakt med kommunen ska
vara transparent och alla medborgare ska behandlas lika. Kommunen ska medverka till att det finns
tillräckligt med mark och lokaler för små företag. Arbetsintegrerade sociala företag ska ges goda
möjligheter att verka i Sollentuna.
Alla som kan arbeta ska arbeta. 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 och stöd efter behov. Fler sommarjobb ska samordnas via kommunen, så
att även unga med ett svagt kontaktnätverk får chansen att sommarjobba.
Genom vuxenutbildning och praktik ska de som står långt från arbetsmarknaden komma i arbete.
Vi vill investera i att rusta Sollentunabor så att de kan ta de jobb som nu växer fram, bland annat
genom att stärka yrkesutbildningar, till exempel inom vård och omsorg och hantverksyrken. Andra
viktiga delar är samarbete med Arbetsförmedlingen samt en ansvarstagande personalpolitik. Rätten
till en ny eller kompletterande utbildning är en central del i det livslånga lärandet, och kan vara en
resurs för att få behörig personal till bristyrken.
Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete och ett
utvecklande yrkesliv som ger ekonomisk självständighet livet ut. De måste få möjlighet att ta lika
ansvar för hem, familj och barn och att jämnt fördela det obetalda hemarbetet. Det kräver ett
arbetsliv som gör det möjligt att kombinera yrkesliv med familj. Barnomsorg ska erbjudas på
kvällar, nätter och helger med hänsyn tagen till barnens behov och föräldrarnas arbetssituation.
1.2
Skola och lärande för livet
Sollentunas förskolor och skolor ska leverera en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Alla elever
ska ges möjlighet att nå sin fulla potential.
På grund av mångårigt eftersatt underhållsarbete måste befintliga skolor moderniseras och nya
skolor byggas. Detta investeringsbehov innebär en stor ekonomisk utmaning de närmsta åren.
Skolornas största utgifter är löner och lokalhyror. Deras främsta utväg att få ekonomin att gå ihop
är att minska lärartätheten. Det är en utveckling vi inte vill se. Därför satsar vi på skolan.
Barngruppernas storlek ska utgå från Skolverkets riktlinjer. Vi måste även arbeta aktivt för en hög
personalkontinuitet. Lärarna och andra pedagoger ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska
arbeta för att höja skolpersonalens status, till exempel genom högre lön och bättre
karriärmöjligheter. Lärarbehörigtätheten i Sollentuna är lägre än genomsnittet i länet och landet och
skillnaderna är stora inom kommunen. Det måste vändas. Vi vill även att skattemedel som är
ämnade till barns lärande ska gå till just det, inte till övervinster för privata ägare.
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Läsförmågan ska vara utvecklad i slutet av årskurs 1. Alla elever skall ha tillgång till ett
skolbibliotek. Avgiftsfri läxläsning ska erbjudas till alla. Specialpedagoger behövs för att säkerställa
att alla lär sig läsa och skriva. Barn i behov av särskilt stöd ska ges det stöd de behöver.
Arbetsmiljön, både inom- och utomhus, ska vara god i alla skolformer i Sollentuna. Det förutsätter
att skollokalerna och skolgårdarna håller god standard. Miljön i skolan och på fritiden ska vara fri
från mobbning, trakasserier, rasism och främlingsfientlighet. Det gäller även på sociala medier.
Gruppen nyanlända i kommunen har minskat, men vi måste fortsätta tillgodose de typer av
utbildningar som behövs för att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.
Tillgången till en jämlik elevhälsovård ska öka. Antalet barn mellan 10-17 år med psykisk ohälsa har
fördubblats det senaste decenniet. Motsvarande ökning bland unga 16-24 år var närmare 70
procent. En förändring behöver ske. Vi vill därför att kommunen ska satsa på att förebygga
psykisk ohälsa genom elevhälsan, kommunens ungdomsmottagningar och socialtjänstens olika
verksamheter, samt att erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas.
Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Fritidsverksamheten
behöver rymligare lokaler, högre personaltäthet och högre andel utbildad personal. Det ska finnas
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. Civilsamhället är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. I Sollentuna
finns ett rikt idrottsutbud som skapar mötesplatser för personer i alla åldrar och ett kulturliv med
potential. Kommunen bör öka stödet till föreningslivet och kulturskolan i kommunen för att främja
deras verksamhet. Verksamheten ska satsa lika mycket på flickor och pojkar med avseende på tiden
i hallar och lokaler och föreningsstöd. Sollentuna ska vara en levande kulturkommun för alla som
vill utöva och uppleva kultur. Biblioteken är en viktig mötesplats och kunskapsförmedlare.
1.3
Stöd och omsorg
Vi vill investera i en bättre äldreomsorg. Att allt fler lever allt längre är ett av välfärdsstatens främsta
hedersmärken. Men nu krävs att vi svarar upp mot de krav som ställs på omsorgsarbetet, för att vi
ska kunna fortsätta leva fria och självständiga så långt upp i åldrarna som möjligt, i social
gemenskap och med fysiskt aktiva liv. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den
utmaningen. Alla ska känna sig inkluderade och ha samma förutsättningar för en god hälsa samt
erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 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 ses över.
När en äldre behöver hemtjänst eller flytta till ett äldreboende ska förutsättningen till detta avgöras
utifrån individens 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 utbildad personal och
bemanningen ska vara tillräcklig inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som äldreboende är
det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet. För att höja kvaliteten inom
äldreomsorgen måste vi därför se till grundorsakerna som påverkar omsorgens kvalitet. Att
personal arbetar heltid är en nyckel till att öka kvaliteten. Alla utförare ska ha
kollektivsavtalsliknande arbetsvillkor.
För att minska ensamheten, som är tufft att uppleva och också är ett folkhälsoproblem, vill vi att de
äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Här spelar seniorträffarna en stor
roll, som syftar till att höja livskvaliteten och förbättra hälsan.
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Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser för personer med
funktionsnedsättning inom LSS-området.
Personalen ska vara kvalificerad och bemanningen ska fylla de behov som uppstår i hemtjänst,
boendestöd, serviceboende, gruppboende samt daglig verksamhet. Tillsyn och uppföljning är
viktigt för att förbättra kvalitén i de valfrihetssystem som finns i Sollentuna idag.
1.4
Boende och byggande
Vi ser bostaden som en social rättighet. Därför anser vi att det är ett samhälleligt ansvar att trygga
bostadsförsörjningen. Trots att kommunfullmäktige beslutade att bygga 1500 nya hyresrätter år
2016, har inga nya projekt startat sedan dess. Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en
bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Vi vill ha variationsrika
bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer.
Genom att från grunden bemöta det som skapar segregation och klyftor bryter vi segregationens
mekanismer.
Allmännyttan ska fortsätta vara allmännytta. Det behövs för att ge unga, nya svenskar och andra
grupper som idag har svårt att nå ut på bostadsmarknaden en bostad, samt för att ge möjlighet att
byta bostad efter livets olika skeden. Att det finns hyresrätter är även viktigt för att underlätta
näringslivets rekryteringsmöjligheter av personal. Vi måste också sätta ett särskilt fokus på
hyresrätter människor faktiskt har råd att bo i. Vi vill att Sollentunahem utreder möjligheten att se
över inkomstkravet för nyuthyrning. Även möjligheten att införa kompiskontrakt bör utredas.
Redan hösten år 2019 börjar utförsäljningen av Sollentunahems bestånd i Rotebro, därefter vill
majoriteten även sälja bostadsbestånd i Tureberg och Edsberg. Det är inte rimligt. Kötiden att få en
hyresrätt i Sollentunahem är redan nu cirka 8-12 år. Sollentunahem behöver ha byggprojekt
inplanerade för varje år i olika kommundelar och få markanvisningar till detta.
Vi vill skapa attraktiva och tillgängliga miljöer för Sollentunaborna. Renhållning och skötsel av
grönområden, bostadsområden, centrumområden med mera behöver därför förbättras. Vi vill ha
parklekar och fler stora lekplatser. Det är naturliga mötesplatser för barn och familjer som skapar
gemenskap och uppmuntrar rörelse. Utformningen av det offentliga rummet är en viktig
jämlikhets- och jämställdhetsfråga.
1.5
Miljö och klimat
Kommunens har antagit en ambitiös vision att "Sollentuna ska vara den första kommunen i landet
som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser”. Ambitiösa mål utan handlingsplan för
att uppnå önskat resultat leder oss inte närmare målen. Därför behövs en färdplan hur vi ska
komma dit. Vi vill att kommunen ska bli bättre på att ta till sig och lära sig av kommuner som har
kommit längre än oss. Ökad samverkan med andra aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt
miljöarbete. Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Arbetet med
FN:s globala mål Agenda 2030 ska startas upp och förankras hos nämnderna. Kommunen har
också ett informationsansvar gentemot kommuninvånarna, t.ex. om de globala målen samt lagar
och regler om miljö. Kommunen ska ha tydliga hållbarhetskrav med avseende på material och
tjänster som används vid nybyggen, ombyggnation och renovering samt när tjänster köps av
externa eller interna bolag.
Vi förenar den miljömässiga omställningen med social och ekonomisk utveckling. Omställningen
till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter för nya innovationer, fler jobb och ökad
livskvalitet. Vi behöver ställa om till hållbar produktion och konsumtion, ställa om bostäder,
energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga
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med kraven på social rättvisa. Sollentunabor ska ges bättre möjligheter till att göra miljövänliga val,
så som att välja cykeln som transportmedel.
Som en del i arbetet med hållbar stadsutveckling ska satsningar på kollektivtrafik såsom att fortsätta
verka för att tvärspårväg ansluts till Sollentuna Centrum via Kista genomföras. 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. Kommunen ska bemöta bulleroch partikelproblematiken samt arbeta för en god vattenkvalité i våra sjöar. Kommunens och de
kommunala bolagens fordon ska vara fossilbränslefria och ska köras med dubbfria däck.
Naturreservaten ska göras åtkomliga genom skyltar, tavlor samt ökad tillgänglighet.
Vi värnar om kommunens gröna infrastruktur. Grönområden är centrala för den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänster. Rekreationsområden ska skötas om och bevaras.
1.6
Trygghet
Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Genom satsningar på välfärden, skolan och
fler personer i arbete, skapar vi ett tryggt och öppet Sollentuna. På lång sikt är den bästa
brottsbekämpningen att bygga ett samhälle där de sociala klyftorna suddas ut, där alla har rätt till ett
arbete och där barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor.
Vi tänker långsiktigt och investerar i de förebyggande verksamheterna. 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. Kommunens
arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska prioriteras. Kvinno- och tjejjourer, liksom
queer- och mansjourer, ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete.
Kriminalitet, droger och skadegörelse måste minska och motverkas. Vi kan aldrig som politiska
partier acceptera brott och otrygghet som den skapar för Sollentunaborna. Polisnärvaron måste öka
och kommunen måste mer aktivt samarbeta med polisen för att skapa trygghet. Kriminalitet får
aldrig bli ett yrke.
1.7 Sollentuna Kommun – attraktiv och effektiv organisation
Sollentuna kommun har i grunden en god ekonomi. Samtidigt finns ett stort investeringsbehov.
Enligt Konjunkturinstitutet kommer årets konjunkturavmattning leda till att ökningen i 2019 års
skatteunderlag blir en mindre ökning än något år sedan 2010. För att möta dessa utmaningar, samt
säkerställa en god kvalitet i välfärden, kan det bli aktuellt att justera skattesatsen på sikt.
Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och
förordningar följs. Sollentuna kommun ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i
upphandlingar.
Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett bra arbetsklimat som
tar tillvara på personalens initiativkraft. Sollentuna kommun måste jobba proaktivt med den
psykosociala arbetsmiljön. Kommunens personalpolicy ska gälla även för de kommunala bolagen,
vilket inte minst är viktigt nu när en allt större del av kommunens verksamheter är bolagiserade.
Anställda inom kommunen och bolagen ska få större makt över sin arbetssituation och
anställningsgrad, inklusive rätten att arbeta heltid. Andelen visstidsanställda ska minskas. För att
garantera en god arbetsmiljö behöver kommunen 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 i bolagen.
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För oss är jämställdhet centralt i allt arbete. Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och
resurser fördelas. Därför har våra budgetar ett konsekvent, synligt och genomarbetat
genusperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till ett jämställt samhälle. Kommunen
har idag policys för att nå jämställdhetsmål, vilket är bra. Men för att kunna följa upp budgeten ur
ett genusperspektiv behöver statistiken i rapporteringen vara könsuppdelad. Det är också en
förutsättning för att ta faktabaserade beslut. Kommunens barnbokslut är i sin nuvarande
utformning könsblint. Detta gör att det inte är möjligt att följa upp målen, eller fatta beslut som tar
hänsyn till vilka som resurserna går till. Det vill vi ändra på. Vi ser också fram emot att FN:s
konvention om barnets rättigheter blir svensk lag.
Turism och besöksnäring är en växande sektor nationellt. Vi vill att besöksnäringen ska öka i
Sollentuna och ser fram emot att välkomna fler till vår vackra kommun.
Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Det ska bli
enklare för Sollentunabor att kommunicera med kommunen. 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.
För respektive parti

Joakim Jonsson (S)

Hannes Waldetoft (V)

Peter Godlund (MP)

Anki Elken (SP)
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1.8 Sammanfattning: Socialdemokratiska prioriteringar
Sollentuna kan bättre – Socialdemokraterna storsatsar på vård, omsorg och
skola samt sparar på administrationen

Välfärden och uppfyllandet av kommunens mål ska gå före stora överskott. I budgeten för 2020 prioriterar
Socialdemokraterna fortsatta satsningar inom skolan och äldreomsorgen. För att finansiera de ökade
behoven inom vård, omsorg och skola accepterar vi ett lägre överskottsmål på 0,5% än majoritetens 1,1%
dessutom föreslår vi besparingar inom administration och fryser politikerarvoden till 2018 års nivå. För att
skapa ett bättre Sollentuna vill vi genomföra reformer för att minska ofrivillig ensamhet, spelberoende,
barngrupperna. Dessutom vill att kommunen integrerar hela sin verksamhet för att uppnå Agenda 2030
målen och genomför ökade satsningar inom idrotts- och kulturlivet för att öka jämlikheten och
jämställdheten. Allt detta kan möjliggöras genom skickligt användande av kommunbudgeten. Vi ger också
kommunledningskontoret i uppdrag att minska konsultkostnaderna med 3 miljoner kr. Effektivare
användning av medlen till administration ger mer medel dit det behövs som mest.

Satsningar på våra barn och unga

Skolan i Sollentuna är generellt bra, men vi ser att det finns stora skillnader mellan skolorna. Vi vill skapa en
mer jämlik skola. Därför avsätter vi pengar för att de skolor som har svårare att uppnå målen ska kunna göra
det. Vi prioriterar att minska barngrupperna i förskolan och skolan. Vi vill också anställa fler pedagoger och
erbjuda barn som har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar möjlighet att vara längre på förskolan än idag.
Vi ser också att det finns en enorm efterfrågan på kommunala skolor i Rotebro. De lediga paviljongerna
som finns i Sollentuna, föreslår vi att de flyttas till Gillbo-Gröndalsskolan för att möjliggöra fler klasser.
För oss är det viktigt att alla barn oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättsättningar får möjligheten att ta
del av föreningslivet. Därför vill vi införa ett fritidskort 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. Därför behöver elevhälsan resurser. Socialdemokraterna gör en insats för att kommunen ska
förmedla fler sommarjobb till unga på lika villkor. Totalt satsar vi 14,5 mkr mer på barnen än majoriteten.

Satsningar på våra seniorer
Omsorgen behöver mer resurser, inte mindre. Därför motsätter vi oss majoritetens nedskärningar inom vård
och omsorg. Inom hemtjänst tillför vi förutom löne-och volymkompensation, ytterligare resurser för att ta
bort minuthetsen inom hemtjänsten, som majoriteten infört. För att bryta ensamheten bland våra seniorer
väljer vi att tillföra resurser till seniorträffarna och föreslår att Sollentuna verkar för att införa boendeformen
mellanboende för äldre som nekats plats på ett ålderdomshem, men inte vill bo ensam.
Det är smärtsamt som anhörig att se sina föräldrar eller vänner insjukna i demens eller annan sjukdom. Vi
vill därför bygga upp ett demensteam som samarbetar för att höja kvaliteten i vården. Det finns ett stort
behov av syn och hörselinstruktörer i Sollentuna. Därför vill vi att kontoret undersöker möjligheten att
tillföra en sådan resurs. Totalt satsar vi 17 mkr mer än majoriteten inom äldreomsorgen.

Sollentuna ska vara snyggt och tryggt

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. Sollentunabor ska
känna sig trygga i sin vardag och kommunen måste därför se till att Socialnämndens tillförs mer resurser för att
klara sin myndighetsutövning och där accepterar vi inga nedskärningar i form av generella effektiviseringar.
Därför lägger vi 3,6 mkr mer än majoriteten till Socialnämndens verksamhet. Utemiljöerna i kommunen ska
upplevas som trygga och välskötta. Vi lägger därför 2 mkr på bättre skötsel av gemensamma ytor. Genom
satsningar inom skola, vård och omsorg skapar vi förutsättningar för fler Sollentunabor att uppnå sin fulla
potential. 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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2 Ekonomiska förutsättningar
Den globala tillväxten i BNP förväntas stiga med 3,6 procent under 2018. De kommande två åren,
2019–2020, sjunker tillväxten något och närmar sig genomsnittet för de senaste 20 åren på 3,4
procent. Utvecklingen drivs av en avmattning av investeringskonjunkturen och högre styrräntor.
Det innebär att hushållens konsumtion påverkas då boendekostnaderna höjs och att den offentliga
konsumtionen påverkas negativt av högre kostnader för statsskuldräntor. Tillväxten dämpas
ytterligare för åren 2021–2023, då den globala högkonjunkturen ebbar ut samtidigt som
styrräntorna fortsätter att höjas på många håll.
Det mesta talar för att högkonjunkturen i Sverige kulminerade under första halvåret 2018 och att
ekonomin nu är på väg in i en avmattningsfas. Sveriges BNP-tillväxt revideras ned för 2018 till 2,4
och beräknas minska till 1,4 procent för 2019. De främsta bidragande orsakerna till utvecklingen är
att bostadsinvesteringarna minskar, bristen på arbetskraft och en ökad osäkerhet om den framtida
ekonomiska utvecklingen.
Konjunkturuppgången i Sverige drevs bland annat av en stor efterfrågan på nya bostäder och
bostadsinvesteringar steg till historiskt höga nivåer under början av 2018. Sedan dess har
bostadsinvesteringarna minskat, delvis som en följd av att priserna på bostäder föll under hösten
2017 och inledningen av 2018. Prisfallet har bidragit till att antalet påbörjade lägenheter har gått ner
markant och bostadsinvesteringarna kommer därmed att fortsätta att minska 2019. Även om
bostadspriserna nu förefaller ha bottnat finns det en inte obetydlig risk för ytterligare prisfall. Skulle
så bli fallet kommer bostadsinvesteringarna troligen att falla än mer än vad som prognostiseras.
Arbetslösheten har minskat de senaste åren i takt med att konjunkturen har förstärkts.
Arbetslösheten sjönk 2018 till 6,3 procent (avser åldersgruppen 15–74 år) men förväntas öka under
perioden 2019 till 2022 till 6,8 procent. Tillväxten i antal arbetade timmar har stigit med 2,4 procent
under 2018 men förväntas avta kraftigt under de närmaste åren. 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 tillväxten avtar nästa år när konjunkturen går in i en lugnare
fas med mindre sysselsättningsökning.
För perioden 2019–2022 minskar ökningen av antalet arbetade timmar vilket innebär en relativt
snabb uppbromsning av det reala skatteunderlagets tillväxt. Kombinationen av stor brist på
arbetskraft med efterfrågad kompetens och ett mycket stort antal lediga jobb tyder på att det finns
betydande matchningsproblem på arbetsmarknaden. Under de kommande åren sker en
långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar.
Samhällsekonomiska förutsättningar

BNP, %
Sysselsättning timmar
Relativ arbetslöshet, nivå,%
Timlön, %
KPIF, %
Skatteunderlag, realt, %
Befolkning, 15-74 år %

2018

2019

2020

2021

2022

2,4
2,4
6,3
2,6
2,1
1,1
0,8

1,4
0,9
6,3
2,9
1,7
1,2
0,5

1,4
-0,4
6,5
3,2
1,9
0,3
0,4

1,4
-0,2
6,8
3,2
1,8
0,3
0,4

1,5
0,4
6,8
3,3
2,0
1,0
0,5
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Inflationen ligger sedan en tid tillbaka över 2 procent och Riksbanken beslutade i februari 2019 att
inleda en serie räntehöjningar. I slutet av 2018 låg reporäntan på –0,5 procent och förväntas öka
succesivt under de kommande åren. Prognosen visar att reporäntan uppgår till 1,5 procent i slutet
av 2022. KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta) har sedan i mitten av 2018 legat
över Riksbankens mål om 2 procent. KPIF förväntas minska under perioden 2019–2021 och
därefter öka till 2,0 procent 2022.
De svenska kommunerna står inför en utmaning de närmaste åren. Förklaringen är att
skatteunderlaget inte växer i samma takt som tidigare 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. För att kommunerna ska klara välfärden de kommande åren krävs
prioriteringar mellan skattesänkningar och kärnverksamheten.
Sollentuna kommun har under de senaste åren uppvisat en stabil ekonomi och uppfyllt de
resultatmål som beslutats av kommunfullmäktige. Samtidigt måste vi leva upp till de
verksamhetsmål som kommunfullmäktige antagit, vilket har inte skett på ett tillfredställande sätt.
Den avtagande konjunkturen kommer givetvis att påverka Sollentuna kommuns intäkter och
kostnader. På intäktssidan har kommunen genomgått en ekonomisk anpassning till det förändrade
systemet för kommunalekonomisk utjämning vilket försämrat förutsättningarna. Kommunen
förlorade cirka 140 miljoner kronor i de förändringarna som genomfördes 2014 och 2016. Under
en anpassningsperiod har kommunen de senaste åren erhållit ett så kallat införandebidrag som
trappats av med cirka 37 miljoner kronor årligen fram till 2019. Dessa belopp har kommunen
sparat genom effektiviseringar och prioriteringar. På kostnadssidan möter kommunen delvis
samma utmaningar som övriga kommuner. I jämförelse med genomsnittet i Sverige har Sollentuna
kommun en relativt ung befolkning, men även i Sollentuna förväntas ökade volymer inom barnoch utbildningsområdet samt inom äldreomsorgen, vilket kommer att skapa ansträngningar på
kommunens driftsbudget. Förutom detta befinner sig kommunen i en period av mycket stora
investeringar delvis beroende på att den politiska majoriteten inte har satsat tillräckligt på drift- och
underhåll. Kommunen har tidigare år kunnat självfinansiera samtliga investeringar genom sitt eget
kassaflöde. De kommande årens investeringar uppgår till så höga nivåer att en kompletterande
finansiering måste till.
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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, 2014 och 2016. 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 med 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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3 Bostadsbyggande och befolkning
3.1 Bostadsbyggande
För kommuner i Stockholmsregionen är bostadsbeståndet en mycket viktig faktor för
befolkningsutvecklingen. De är positivt att vi blir fler. Bostäder måste finnas för att näringslivet
och välfärden ska ha personal att anställa, och att människor kan börja jobba i Sollentuna.
Kommunfullmäktige gav i december år 2016 uppdrag till Sollentunahem att bygga 1500 lägenheter
fram till år 2014. Dock har de inte påbörjat byggande av en enda ny lägenhet sedan beslutet togs.
De har endast färdigställt ett projekt, Topplocket, som redan var påbörjat när beslutet togs. Det
första projektet sedan år 2016 som ska komma igång är Esset. Projektet Esset omfattar 100
bostäder som kan byggstartas sent år 2019 eller år 2020. Därmed skulle de kunna vara klara år
2021-22. Att 1400 lägenheter ska stå klara de två sista åren anser vi är orealistiskt, eftersom
majoriteten inte har lyckats bygga mer än 100 hyresrätter på nästan fem år.
Samhällsbyggnadsavdelningen tar årligen fram 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.
2019 års bostadsantagande visar att pågående projekt, om de genomförs enligt nu gällande
tidplaner, kommer att medföra ett tillskott på cirka 13 700 nya bostäder i Sollentuna kommun
under en tioårsperiod. Större delen av tillskottet avser bostäder i flerbostadshus.
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. I Sollentuna har i genomsnitt cirka 350
nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden. Vi Socialdemokrater är dock
oroliga för att tidsplanerna håller, då kommunen under 20 av de 22 senaste åren inte har nått upp
till de bostadsantaganden som kommunen har beslutat om. De senaste tre åren färdigställdes
betydligt färre bostäder än antagandena. Bara 100 stycken år 2016, 350 stycken år 2017 och 252
bostäder under år 2018, enligt SCB:s sammanställning.
Vi har 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 utsatta grupper på bostadsmarknaden 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.

3.2 Befolkningsutveckling
Under år 2018 ökade befolkningen i Sollentuna kommun med 680 personer, från 71 848 till 72 528
invånare. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 0,9 procent och är en relativt låg ökning.
Genomsnittet i Stockholms län var en ökning med 1,6 procent och i riket 1,1 procent år 2018.
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.
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
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verksamheter som bedrivs på entreprenad. I jämförelse med genomsnittet i riket har Sollentuna
kommun en större andel barn och unga, och en mindre andel äldre invånare.
För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen
fram en befolkningsprognos. Som grund för denna ligger kommunens antagande om
bostadsbyggande samt antaganden om bland annat födelsetal, inflyttning och utflyttning.

Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med cirka 8 000 personer under den
närmaste tioårsperioden vilket är en ökning med 11 procent. Sollentunas befolkning ökar både
genom ett födelseöverskott (fler födda än döda) och ett positivt flyttningsnetto (fler inflyttade än
utflyttade). År 2028 beräknas antalet invånare vara drygt 80 000. Årets prognos redovisar en lägre
tillväxt än föregående års prognos till följd av ett lägre antagande om färdigställda bostäder. Antalet
påbörjade bostäder minskade kraftigt i Sverige under år 2018 och enligt Boverkets senaste prognos
förväntas en fortsatt nedgång under 2019.
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4 God ekonomisk hushållning
Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning syftar till att precisera hur
lagstiftarens krav på god ekonomisk hushållning förverkligas i organisationen. För verksamheten
ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin
ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En
förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. Verksamhetens perspektiv ska säkerställa
kommunens grunduppdrag. För att göra en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning ska
kvalitetsfaktorerna i huvudsak ha en positiv utveckling.
Uppföljningen görs löpande under året och den slutliga bedömningen görs i årsredovisningen
enligt följande områden.
•
•
•
•
•

De kommunövergripande kvalitetsfaktorernas utveckling
Uppfyllelsen av de finansiella målen
Uppfyllelsen av balanskravet
Utvecklingen avseende nämndernas ekonomi
Utvärdering av nämndernas internkontroll

De kommunövergripande kvalitetsfaktorerna kommer att fastställas av kommunfullmäktige i
december 2019.

4.1 Finansiella mål
Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2020, plan 2021-2022, som beskriver den
ekonomiska styrkan. Kommunkoncernen har ett finansiellt mål.
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 2,5 procent
av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
För budget 2020 är resultatmålet 0,5 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.

4.

Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.
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5 Sollentuna kommuns vision och mål
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:
•
•
•

Trygghet och välfärd genom livet
Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
Attraktiv och effektiv organisation

Uppföljning

Utvecklingen inom målen bedöms årligen utifrån nämndernas arbete och de indikatorer som valts
och kommer att fastställas av kommunfullmäktige vid årets slut. Nämnderna planerar och följer
upp egna mål och aktiviteter som bidrar till de övergripande målen samt arbetar enligt de
styrdokument som kommunen antagit och som berör nämndens verksamhet. Analysen av
resultaten för indikatorerna baseras både på Sollentunas egen ambition (målvärde), trend och på
jämförelser med riket.

5.1 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
I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Därför har Sollentuna prioriterat
trygga och välfungerande lärmiljöer och ska fortsätta att göra det. Att fullfölja en
gymnasieutbildning och ta examen är avgörande för en ung människas möjligheter att forma sitt liv
och sin framtid. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas och kontakt med elever ska etableras i
ett tidigt skede så att de får förutsättningar att redan från början göra rätt val och fullfölja sina
studier. Insatser för att stötta i övergången från grundskola till gymnasium ska förstärkas. Det ska
finnas möjlighet till individuell vägledning och matchning till arbete, praktikanställningar eller
studier.
Sollentuna ska vara en socialt hållbar kommun med trygga och inkluderande utemiljöer där
människor med olika erfarenheter kan mötas. Genomtänkt teknik och att det finns naturliga
mötesplatser i det offentliga rummet ökar den faktiska och upplevda tryggheten. Klottersaneringen
och städningen ska förbättras, liksom att skapa tryggare miljöer kring entréer vid samtliga
pendeltågsstationer.
De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. Människor som
riskerar att hamna utanför ska tidigt fångas upp och erbjudas de insatser som krävs. Kommunen
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ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter och brottsförebyggande insatser
ska ha fortsatt hög prioritet. Kommunens samverkan och täta dialog med polisen i Sollentuna ska
fortsätta.
Kommunen ska arbeta för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer. Den som utsätts
ska få stöd. Sollentuna kommun ska fortsätta jobba aktivt i enlighet med barnkonventionen.
Kvaliteten i äldreomsorgen ska bli ännu bättre genom ökad uppföljning på privata och kommunala
utförare. Fortsatt fokus på demensområdet behövs. Kunskap inom demens behöver förstärkas
ytterligare och de förebyggande insatserna prioriteras.
Dialog och öppenhet ska prägla den kommunala organisationen. Medborgardialoger ska
genomföras då det ökar graden av inkludering. Att som boende eller verksam i Sollentuna komma i
kontakt med kommunen ska vara enkelt. Genom att utveckla utbudet av digitala tjänster ska vi
underlätta för invånare och företagare att utföra sina ärenden hos oss på ett enkelt och
användarvänligt sätt. Med e-tjänster och jämförelsetjänster blir det lättare att genomföra ärenden
som har med kommunens verksamheter att göra, alla tider på dygnet.
Delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga ska öka. Kulturskolan och
biblioteken är två viktiga hörnstenar och ska fortsätta att utvecklas på ett sätt som inkluderar alla i
kommunen. Ett särskilt fokus ska finnas på fritidsverksamheter i otrygga områden. Fritidsgårdarna
bör ges ökade möjligheter att välkomna barn och ungdomar med ett brett och varierat utbud av
aktiviteter som tilltalar målgrupper som annars inte skulle lockas av verksamheten.

5.2 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
En av vår tids största globala utmaningar är klimatfrågan. Sollentuna ska växa med förnuft och med
ansvar för att värna en blandning av förtätning och tillgång till grönområden med respekt för våra
kulturella miljöer. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa möjligheten att bygga ett
långsiktigt hållbart samhälle – långsiktigt ska vi bli den första kommunen som inte tär på jordens
resurser.
Sollentuna ska fortsätta att ta ansvar för att minska sin andel av utsläpp av växthusgaser, både
genom direkta utsläpp och indirekt. För att minimera negativ miljöpåverkan av en ökande
trafikmängd bör antalet transporter minskas där det är möjligt. Vattenfrågor har kommit att få ett
allt större fokus - alltifrån brist i form av lågt grundvatten till översvämningar. Dessa frågor är
viktiga för kommunen och ska fortsatt drivas med kraft.
Behovet av nya bostäder är stort. I takt med att fler bostäder tillkommer i kommunen är det viktigt
att det byggs bostäder människor har råd med. Miljömedvetenhet ska prägla nybyggandet i
kommunen. Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar för bostadsproduktionen genom att ta fram
planer som möjliggör byggande av nya bostäder med blandade upplåtelseformer samt verkställa
planerna i tid. Sollentuna ska uppmuntra till och underlätta för nybyggnation av klimatsmarta hus.
Cykelsatsningen ska fortsätta. Fortsatta investeringar ska göras för att bygga ut cykelvägnätet,
särskilt på de regionala stråken genom Sollentuna. Vårt mål är att Sollentuna ska bli Sveriges
cykelvänligaste kommun 2025.
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Vi ska ta del av de innovativa lösningar som finns i sökande att hitta lösningar för att minska
bullret. Planer med innehållande åtgärder tas fram för att minska bullret från de större vägar som
kommunen ansvarar för.
Det är genom ett bra näringslivsklimat och företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Vi ska
utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och underlätta för företag att verka i Sollentuna,
genom att bland annat förkorta handläggningstider och göra det lättare för små och lokala företag
att delta vid upphandlingar samt möta företagens behov avseende trafik och infrastruktur.

5.3 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.
Målbilder för Attraktiv och effektiv organisation

Kommunen ska värna skattebetalarnas pengar och arbeta för att utveckla en långsiktigt hållbar
kvalitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. Uppföljning och utvärdering är viktigt för
detta arbete. Ett exempel på ett område uppföljning och utvärdering är viktigt är jämställdhet.
Jämställdhet är en fråga om hur makt, möjligheter och resurser fördelas. Sollentuna Kommun
anslöt sig år 2011 till den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Kommunen har därmed åtagit sig att systematiskt
arbeta med jämställdhetsfrågorna. Då beslutet redan är fattat att jämställdhetsintegrera
verksamheten, borde det också synas i uppföljning såsom årsredovisningen. Kommunen har
åtaganden genom sin jämställdhetspolicy, vilket är bra. Men för att leva upp till policyn, och i
praktiken jämställdhetsintegrera verksamheten måste budgetuppföljningen göras ur ett
genusperspektiv.
Sollentuna kommun är en av kommunens största arbetsgivare. Det är av stor vikt att kommunen
säkerhetsställer sig som en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintlig personal
men även för att locka nya medarbetare till kommunens verksamheter.
Den interna kommunikationen är central för en välfungerande organisation. Det är genom den
interna kommunikationen delaktighet och inflytande skapas. Kommunanställda är ambassadörer
för de kommunala verksamheterna och det ställs därför höga krav på ledarskapet inom samtliga
verksamheter.

6 Budget 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 och försälja lokaler för kommunala verksamheter såsom
förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig
verksamhet. Verksamhetsfastigheter som ägts av Sollentunahem AB har överförts till Sollentuna
Kommunfastigheter AB och de verksamhetsfastigheter som ägs av kommunen kan överföras till
Sollentuna Kommunfastigheter AB. Vid en överföring av kommunens fastigheter påverkas delar av
investeringsbudgeten som kan flyttas till Sollentuna Kommunfastigheter AB.
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7 Skattesats
Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2019 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för
Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,40 respektive 20,70.
För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 20 miljoner kronor.
Kommunal skattesats 2019, kronor

Kommun
Landsting
Summa

Riket

Länet

Sollentuna

20,70
11,49
32,19

18,40
12,08
30,48

18,12
12,08
30,20

8 Resultatbudget
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. Sollentuna eftersträvar en högre resultatnivå som en följd av höga
investeringsnivåer. Ett högre resultat skapar förutsättningar för en hög grad av självfinansiering av
investeringarna. Den valda nivån räcker dock inte till full självfinansiering varför kompletterade
finansiering måste till.
Resultatbudget exklusive reavinster 2020–2022, miljoner kronor

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

985,0
-4 736,8
-185,0
-3 934,8
3 923,9

991,0
-4 773,9
-197,0
-3 979,9
4 045,1

1 013,0
-4 883,8
-209,0
-4 079,8
4 193,1

Generella statsbidrag och utjämning
samt kommunal fastighetavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

2,2
36,0
-6,5
18,8

-18,6
36,0
-15,7
66,9

-42,7
36,0
-22,0
84,6

Resultatmål

0,5%

1,7%

2,0%
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8.1 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.
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, socioekonomi samt geografi. I budget 2020 plan 2021-2022 ingår ingen prognostiserad kompensation
för s.k. eftersläpningseffekt. Sådan ersättning utgår till de kommuner som har befolkningsökningar
som överstiger vissa gränsvärden.
Under 2018 färdigställdes utredningen av kostnadsutjämningssystemet. Utredningen skulle se över
och uppdatera systemet för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Utmaningar inom
utjämningsystemet är ökat flyktingmottagande, demografiska förändringar med allt fler yngre och
äldre, bristen på arbetskraft samt investeringsbehov i till exempel skolor och sjukhus. Betänkandet
om ändrat kostnadsutjämningssystem har lämnats till regeringen. Då förslagen i betänkandet
kommer att leda till förändringar för olika kommuner och landsting har det behandlats i en bred
remissrunda där remisstiden gått ut den 17 maj 2019. Utredningen har föreslagit att det nya
systemet ska börja gälla år 2020. Den ekonomiska effekten för Sollentuna kommun är 34 kronor
per invånare eller totalt cirka 2,5 miljoner kronor.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2020–2022, miljoner kronor

Kommunalskatt
Summa skatteintäkter
Kommunal fastighetsavgift
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
varav eftersläpning
Regleringsbidrag/-avgift
Införandebidrag
LSS-utjämning
Summa statsbidrag och utjämning
Skatter, kommunal fastighetsavgift,
statsbidrag och utjämning
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Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

3 923,9
3 923,9

4 045,1
4 045,1

4 193,1
4 193,1

119,6

119,6

119,6

-356,9
194,4
0,0
95,2
0,0
-50,1
-117,4

-359,3
186,4
0,0
85,3
0,0
-50,6
-138,2

-359,3
182,2
0,0
66,0
0,0
-51,2
-162,3

3 926,1

4 026,5

4 150,4

8.1.1 Nya välfärdsmiljarder
Regeringen beslutade den 12 december 2018 om en preliminär fördelning mellan kommuner och
landsting av de aviserade välfärdsmiljarderna. För Sollentuna kommun beräknas medlen uppgå till
49,2 miljoner kronor 2020 och ingår som en del i posten regleringsbidrag/-avgift.

8.2 Finansiella poster
De finansiella posterna avser intäkter såsom ränteintäkter från koncernen, borgensavgifter och
utdelning från kommunens moderbolag. De finansiella kostnaderna avser bland annat
ränteuppräkning av pensionsskuld samt räntekostnader för finansiering av investeringar. För att
finansiera investeringar kommer upplåning att utökas. Tidigare år har kommunen klarat
investeringarna genom självfinansiering. När i tiden det kommer att ske beror på investeringstakten
under perioden.
För år 2020 budgeteras en utdelning på 28 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning.
Under de två kommande åren 2021 och 2022 beräknas utdelningen till samma belopp 28 miljoner
kronor. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.
Finansiella intäkter och kostnader 2020–2022, miljoner kronor

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

Ränteintäkter och andra utdelningar
Borgensavgifter
Ränteintäkter koncern
Aktieutdelning
varav Sollentuna Stadshus AB
Summa finansiella intäkter
Räntekostnader
Ränta pensionsskuld
Övriga kostnader
Summa finansiella kostnader
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1,0
2,0
5,0
28,0
28,0
36,0

1,0
2,0
5,0
28,0
28,0
36,0

1,0
2,0
5,0
28,0
28,0
36,0

2,0
4,0
0,5
6,5

11,0
4,2
0,5
15,7

17,0
4,5
0,5
22,0

9 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.
Vi vill inte att Sollentunahem säljer ut allmännyttan. Den här budgeten utgår från samma grund
som majoritetens budget, dvs att Sollentunahems bestånd ej säljs ut.
Balansbudget 2020–2022, miljoner kronor

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

6 305
1 000
7 305

6 767
1 000
7 767

7 422
1 000
8 422

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 585
440
1 285
995
7 305

4 619
460
1 517
1 171
7 767

5 006
480
1 576
1 360
8 422

I balansbudgeten har ingen hänsyn tagits till att delar av anläggningstillgångarna, d.v.s.
verksamhetsfastigheter, i och med omstruktureringen av fastighetsägandet, kan flyttas över till
bolaget Sollentuna Kommunfastigheter AB. Vid en flytt av verksamhetsfastigheter får det till följd
att investeringar kan utföras av Sollentuna Kommunfastigheter AB och att delar av de långfristiga
skulderna kan uppstå i bolaget.
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10 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 2020–2022, miljoner kronor

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

Den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning anläggningstillgångar
Nettoupplåning
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

234
-885
-235
885
0

264
-562
-34
331
0

294
-655
302
59
0

100
100

100
100

100
100

I kassaflödet ingår inte försäljningar av bolagen Sollentuna fastigheter 1 till 3 AB vilket kan påverka
kommunens belåning. Det finns en utredning som visar hur en försäljning av fastighetsbolagen
påverkar kassaflödet i kommunen men det råder viss osäkerhet när i tiden avyttringarna realiseras.
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11 Driftbudget
Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2020 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 2020-2022, miljoner kronor

Kommunstyrelsen

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

-165,5

-172,7

-177,7

-1,8

-1,8

-1,8

-2 049,9

-2 080,3

-2 111,2

Vård- och omsorgsnämnden

-977,3

-977,5

-1 035,5

Socialnämnden

-292,0

-291,0

-293,9

Kultur- och fritidsnämnden

-166,5

-167,5

-169,6

-20,3

-19,3

-19,5

-7,0

-6,8

-6,8

-116,1

-119,2

-118,9

-9,9

-10,1

-9,6

-63,1

-59,7

-60,3

-6,4

-6,3

-6,4

-3 875,8

-3 912,3

-4 011,2

-112,0

-116,0

-120,0

Avgår internränta

54,0

59,0

62,0

KS oförutsedda

-3,0

-10,6

-10,6

-3 936,8

-3 979,9

-4 079,8

Kommunrevisionen
Utbildningsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Natur- och tekniknämnden
Klimatnämnden
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa
Pensionskostnader

Totalt

Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen vara oberoende från kommunstyrelsen som inte får
påverka dess arbete. Således har kommunrevisionen en egen driftsbudget och är inte längre en del i
kommunstyrelsens budget.
11.1 Kommunstyrelsens oförutsedda
Under benämningen kommunstyrelsens oförutsedda har medel för perioden 2020-2022 avsatts i en
kategori, ospecificerade. Det innebär att medlen löpande kan fördelas av kommunstyrelsen under
det aktuella budgetåret.
Kommunstyrelsens oförutsedda 2020-2022, miljoner kronor

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

Ospecificerade medel

-3,0

-10,6

-10,6

Summa KS-oförutsedda

-3,0

-10,6

-10,6
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12. Investeringsbudget
Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt för fastigheter,
anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget och plan ett ramanslag, se rader för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i
form av ett ramanslag (så kallad limit), se övriga rader förutom kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. 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, iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller
industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga gator, grönområden, anläggningar med
mera. Finansiering av exploateringen sker genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.
En fördröjningsfaktor har lagts till för åren 2020 och 2021 motsvarande 15 respektive 5 procent,
vilket avspeglar historiska fördröjningar av investeringar.
Investeringsbudget per nämnd 2020–2022, miljoner kronor

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

-595,2

-227,2

-243,2

Utbildningsnämnden

- 22,4

-38,4

-20,4

Vård- och omsorgsnämnden

-3,7

-3,7

-3,7

Socialnämnden

-1,2

-1,2

-1,2

Kultur- och fritidsnämnden

-1,7

-1,7

-1,7

Natur- och tekniknämnden

-64,5

-66,5

-60,0

Delsumma

-688,7

-338,7

-330,2

Exploatering, exkl mark

-333,5

-252,7

-324,7

Summa

-1022,2

-591,4

-654,9

Avgår fördröjning investeringar

153,3

29,6

0,0

TOTALT

-868,9

-561,8

-654,9

12.1 Socialdemokratiska prioriteringar
Vi utökar investeringarna med 100 mkr. Av detta avser 70 mkr utbildningsnämnden, paviljonger till
Gillbo- Gröndalskolan samt ytterligare en förskola. Vi investerar i ett nytt LSS-boende för 17,5
mkr. Vi håller kommunens löfte till Sollentuna Backhoppningsklubb att bygga en 65-meterbackhoppningsbacke. Vi avsätter 0,5 mkr för att bygga ett inlinesgolv i en av ishallarna för att
möjliggöra nyttjande av hallen året om.
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13. Nämnderna
För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2020-2022 samt de förändringar av 2019 års
budgetram som föreslås i efterföljande kapitel. I budgeten för respektive nämnd finns ett avsnitt
om uppdrag.
En pris- och lönekompensation räknar upp budgeten med 2 procent. Detta görs för samtliga
nämnder utom kommunstyrelsen som undantas från detta. Den tvåprocentiga ökningen beräknas
på 2019 års ram.
Volymuppräkning görs i utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Uppräkningen är
en ramförändring som utgörs av förändringar enligt befolkningsprognosen.
Socialdemokratiska prioriteringar
Den politiska majoriteten räknar upp alla nämnder med 2% och gör effektiviseringar eller snarare
besparingar på 1% i samtliga nämnder. Vi socialdemokrater vill skapa reformutrymme inom vård,
omsorg och skola och väljer därför ej att räkna upp Kommunstyrelsens anslag. Dessutom undantar
vi Socialnämnden, Vård- och Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden från de generella
besparingarna eller effektivisering som majoriteten vill kalla det.
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13.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-143,2

-165,5

-172,7

-177,7

-2,2

-2,2

-2,2

-2,2

Investeringsbudget, mkr

-802,5

-493,0

-225,0

-241,0

Exploatering mark, mkr

377,0

-235,1

-33,5

302,2

Nettoanslag, mkr

Investeringslimit, mkr

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, fastigheter
och 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 2020 utgörs av en uppräkning
av 2019 års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell
effektivisering på 1 procent av 2019 års budgetram.
Kommunstyrelsens budgetram för 2020 har utökats med 32,5 miljoner kronor netto. Internt flyttas
kapitalkostnader fastigheter (8,2 mkr) från natur- och tekniknämnden till kommunstyrelsen. En
justering av nivån på kapitalkostnaderna som kan hänföras till budget 2019 och fördelningen av
rammedel mellan nybildade natur- och tekniknämnden och kommunstyrelsen, som nu äger och
hanterar stora delar av kommunens fastigheter. Det sker även en intern flytt av medel (1,2 mkr)
från kompetens- och arbetsmarknadsnämnden som avser näringsliv. Utöver den generella pris-och
lönekompensationen (2,9 mkr) finns nivåhöjande förändringar såsom upphandlare till
inköpsavdelningen (0,9 mkr), minskad intäkt avseende upphörande av hyresavtal brandkåren
Attunda då de bygger en egen brandstation (2,0 mkr), utveckling av E-arkiv (0,5) och ökning av
kapitalkostnader avseende fastighetsinitierade investeringar (3,6 mkr). Minskad kostnad för Ehandel (0,4 mkr). Tillfälliga satsningar utgörs av nytt intranät (2,3 mkr) och evakuering av
Turebergshuset inför ombyggnad (25,0 mkr). Genomförda eller delvis genomförda satsningar som
minskar budgetramen utgörs av EU val 2019 (2,0 mkr), IT-upphandling (7,5 mkr), och en satsning
på hemsidan sollentuna.se (0,7 mkr).
Effektiviseringarna uppgår till 2,2 miljoner kronor och utgörs av en generell effektivisering på 1
procent (1,4 mkr) och effektiviseringar av inköpshantering respektive lokalfrågor (0,8 mkr).
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Socialdemokraternas prioriteringar
Vi satte redan år 2018 målet att starta ett arbete för att inom fem år få utmärkelsen Årets
Superkommun. Rankningen bygger på officiell statistik och är indelad i 18 kategorier. Fler områden
täcks in än i Svenskt Näringslivs ranking. Förutom den historiska utvecklingen inom områden som
ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet, tar modellen också hänsyn till
olika framtidsfaktorer som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och
utbildningsnivå. Av de 18 kategorierna är sju nya för i år och är baserade på Agenda 2030-målen.
Kommunledningskontoret gjorde på uppdrag av miljöutskottet 2018 en översiktlig analys av målen
och delmålen i Agenda 2030. Översikten fokuserade på det miljömässiga och sociala
hållbarhetsarbetet inom kommunen och vilka nämnder som skulle tänkas vara huvudansvariga.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) granskning visar att Sollentuna står inför utmaningar att
nå många av målen. Vi tar nu politiska initiativ för att komma framåt, och förankra arbetet med
Agenda 2030 hos nämnderna. Detta är ett tillfälle att lära oss av kommuner som kommit längre
med sitt arbete inom området.
Vi satsar också 0,1 mkr för att göra en jämställdhetskartläggning i kommunen för att belysa och
skapa förutsättningar för ett intensifierat arbete med jämställdhet i kommunen. Som en del av detta
är vår budget jämställdhetsintegrerad. Statistiken i budgetbokslutet ska vara individbaserad. Om
budgetanalysen är könsblind går det inte att följa upp satsningar, eller ta faktabaserade beslut för att
öka jämställdheten. Bara med könsuppdelad statistik är det möjligt att följa upp kommunens
satsningar ur ett genusperspektiv.
Som kommun är vi skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna i
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft 2009.
Det pågår nu ett reformarbete på nationell nivå. Vi vill att även Sollentuna ska se över hur vi
arbetar med funktionshinderpolitiken. Det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken är, att
med FN konventionen som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till
ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.
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. I dag finns det
detaljplaner antagna för över tusentals bostäder som ännu inte byggts. Många av dessa kan
förverkligas i närtid. Det handlar också om att ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan
kommunen och Sollentunahem. För det tredje ska byggsamordnaren genomföra en gluggutredning
för att hitta ytterligare mark att bygga på. Bostadsbristen är nu så akut i Sollentuna att vi vill tillsätta
en bostadskommission. Ett av uppdragen är att avsätta mark för Sollentunahem. Kommunen ska ta
krafttag för att genomföra planerade projekt i tid.
Kommunen arbetar med en ny översiktsplan. Kommunstyrelsen kommer besluta om utställning
under det andra kvartalet år 2020. Vi vill att Sollentunabor ska ges chansen att komma med inspel
till planerna genom en medborgardialog. Inflytande och delaktighet i kommunens utveckling är
viktigt för ett hållbart samhälle.
Utvecklingen inom digitalisering, innovation och teknik går framåt. Vi vill att Sollentuna använder
den nya tekniken för att effektivisera arbetet, men även för att förbättra livskvaliteten och
kommunikationen med invånarna och skapa en större sammanhållning Sollentunaborna. Därför
vill vi att det tas fram en strategi för att Sollentuna ska bli en Smart stad och där kan vi gärna ta
inspiration från städer runt om i världen som har kommit längre.
Vi gör besparingar som inte drabbar välfärden. Vi föreslår att Kommunstyrelsens (KS) oförutsedda
utgifter minskar med 7,6 mkr. Vi väljer att satsa på verksamheten inom vård, omsorg och skola
istället för att ge KS möjlighet att fördela pengar under året. Genom att avsätta 3,0 mkr har vi
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beredskap att hantera situationer då oförutsedda medel måste användas. Vi väljer att inte räkna upp
anslagen för KS med 2 procent.. Vi tror att trenden med lägre personalkostnader som framgår av
verksamhetskostnaderna för år 2018 är möjlig att uppnå även år 2020. Vidare minskar vi
konsultkostnaderna med 3 mkr. Enligt Verksamhetsberättelsen för KS år 2018 användes ej
konsultkostnader på 3,4 mkr och de konsultkostnaderna som användes var av engångskaraktär för
att förbereda försäljningen av delar av Sollentunahems bestånd och vi vill ju inte sälja beståndet,
därav besparingen. Vi gör bedömningen att de inte ska behöva användas år 2020 heller.
Arvodesberedningen slutrapport visar att presidierna i Sollentuna kommun har ovanligt höga
arvoden jämfört med andra kommuner. Därför vill vi återgå till 2018 års arvodessystem, vilket
innebär besparing på 5 mkr. Vi allokerar 0,1 mkr till att göra en jämställdhetskartläggning och 0,5
mkr till att tillsätta en byggsamordnare. I dagsläget lånar Sollentuna kommun till negativ ränta, dvs
vi får tillbaka pengar när vi lånar. Eftersom lånet är låst under nästa år kommer det att gälla även
nästa år. Detta tillsammans med att vi bedömer att investeringarna görs i slutet av år 2020 gör att vi
bedömer att räntekostnaden blir 2 mkr lägre än vad som finns i budgetunderlaget.
Nämndens uppdrag – redovisas i samband med verksamhetsplanen





















Utreda vilka parametrar Sollentuna kommun behöver förbättra för att inom fem år kunna
bli årets Superkommun.
Följ upp och stöd nämndernas arbete med jämställdhetsstrategin för att säkerställa att
arbetet blir en integrerad del av verksamheterna. Fortsatta utvecklings- och
utbildningsinstanser inom jämställdhet.
Utred varför 80 procent av alla detaljplaner är försenade mer än ett år.
Ta fram en markanvisning i Väsjön till Sollentunahem.
Ge Sollentunahem ägardirektiv om att ändra inkomstkravet och utred möjligheten till
kompiskontrakt.
Inleda förhandlingar med Region Stockholm och Trafikverket om att öppna en sydlig entré
vid Helenelunds station.
Verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de
centrala delarna av Sollentuna.
Redovisa genom en gluggutredning markområden i kommunen som kan bebyggas.
Komma med förslag på konkreta åtgärder för att minska sjukskrivningarna hos framförallt
kvinnor.
Ändra ägardirektivet i AB SOLOM för att införa heltid som norm och avskaffa
anställningsformen allmän visstid.
Se över kommunens bilinnehav och möjlighet för samordning.
Utveckla metoder och arbetssätt för kommunens arbete med FN:s konvention om barnets
rättigheter (Barnkonventionen). Följ upp konsekvensen av att barnkonventionen är lag.
Redovisa hur samarbetet med tillgänglighetsrådet kan förbättras för att verka enligt sitt syfte
och vara ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan
handikapporganisationerna och kommunen, samt verka för att tillgänglighetsaspekterna
beaktas i alla nämnder och förvaltningar, samt skapa dialog, konsultation och långvarigt
inflytande av genomförandet av funktionshinderpolitiken.
Genomföra kompetenshöjande utbildning i hbtq-frågor av kommunanställd personal och
förtroendevalda politiker.
Söka stöd för att i Sollentuna kunna erbjuda mellanboendeformer inom ramen för särskilda
boendeformer för äldre, för att fler äldre ska kunna få möjlighet att bo på ett sätt som
motsvarar deras önskemål.
Föreslå åtgärder för att Sollentuna ska bli en Smart Stad.
Föreslå digitaliseringsreformer för att göra handläggningstiden av kommunens ärenden
kortare och mer förutsägbar för kommunens invånare.
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Förankra kommunens arbete med Agenda 2030 i kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret (KLK) ges uppdrag att minska konsultkostnaderna med 3 mkr.
Återgå till 2018-års politikerarvodessystem.

Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram, miljoner kronor.
Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-143,2
-143,2
-143,2
-143,2

2019 års budgetram
Tidigare fattade beslut för perioden
Förändrad budgetram år 2019

0,0

0,0

0,0

-143,2

-143,2

-143,2

-9,4
-8,2
-1,2

-9,4
-8,2
-1,2

-9,4
-8,2
-1,2

0,0

0,0

0,0

-2,9
-2,9

-6,4
-6,4

-9,9
-9,9

2,2
0,8
0,0
1,4

4,9
1,6
0,1
3,2

7,4
2,4
0,0
4,9

-6,6
0,4
-2,0
-0,9
-0,5
-3,6

-11,0
0,4
-2,0
-0,9
-0,5
-8,0

-15,0
0,4
-2,0
-0,9
-0,5
-12,0

-17,1
2,0
7,5
0,7
-2,3
-25,0

-7,6
2,0
7,5
1,0
1,9
-20,0

-7,6
2,0
7,5
1,0
1,9
-20,0

-176,9

-172,7

-177,7

Förändringar jämfört med 2019
Omflyttningar internt
Kapitalkostnader fastigheter NTN
Medel till näringsliv KAN
Volym
Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%
Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering
Nivåpåverkande förändringar (+/-)
E-handel
Brandkåren Attunda
Upphandlare
E-arkiv
Kapitalkostnader (fastighetsägarinvesteringar)
Tillfälliga satsningar (+/-)
EU val 2019
IT-upphandling
sollentuna.se
Nytt intranät
Evakuering Turebergshuset
Nettoanslag

-143,2

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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-33,7

4,2

-5,0

-33,7
23,6%
23,6%

-29,5
-2,4%
20,6%

-34,5
2,9%
24,1%

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022, mkr
Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

Utbildningsnämnden

-293,0

-45,0

-62,0

Vård- och omsorgsnämnden

-37,5

-10,0

0,0

Summa verksamhetsfastigheter

-330,5

-55,0

-62,0

Investeringar i anläggningar
Kultur- och fritidsnämnden

-122,5

-30,0

-39,0

Summa anläggningar

-122,5

-30,0

-39,0

Fastighetsägarinitierade investeringar

-100,0

-100,0

-100,0

Hyresgästanpassningar

-10,0

-10,0

-10,0

Summa fastighetsägarinvesteringar

-110,0

-110,0

-110,0

Nyinvesteringar gata/park/trafik
Cykel- och gångvägar

-30,0

-30,0

-30,0

Summa gata/park/trafik

-30,0

-30,0

-30,0

Summa investeringar kommunstyrelsen

-593,0

-225,0

-241,0

Investeringar i verksamhetsfastigheter

Fastighetsägarinvesteringar

Investeringsbudgeten för fastigheter baseras dels på kommunens lokalresursplan som utgår från
respektive nämnds identifierade lokalbehov, dels på fastighetsägarinvesteringar som är inom
normal fastighetsförvaltning och dels utifrån nuvarande status kring pågående projekt.
För utbildningsnämnden planeras ett antal skolor och förskolor, där bland annat Tegelhagens
skola, Töjnaskolan och Gärdesskolan färdigställs under 2020. Det planeras även ombyggnationer
av lokaler i Rudbecks gymnasium.
För kultur- och fritidsnämnden planeras bland annat nya idrottshallar i samband med ny- och
ombyggnad av skolor, ny tennishall samt investeringar i befintliga anläggningar.
För vård- och omsorgsnämnden utreds och planeras förutsättningar för att skapa nya
gruppboenden.
En del av fastighetsinvesteringarna avser fastighetsägarinvesteringar, dessa omfattar:





Hyresgästanpassningar: Av nämnderna/hyresgästerna initierade förändringar i byggnad till
följd av verksamhetsförändringar.
Fastighetsägarinitierade investeringar: Reinvesteringar i befintliga byggnader som inte
hanteras inom ramen för normalt planerat underhåll. Investeringar i byggnader för lägre
energiförbrukning eller för ökad miljöhänsyn. Investeringar i byggnader till följd av
myndighetskrav, bättre säkerhet eller arbetsmiljö.
Investeringar i gata/park/trafik avser medel för investeringar i gång- och cykelvägar.
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Socialdemokratiska prioriteringar
För att kunna minska barngruppernas storlek i förskolan vill vi investera i en ny förskola. Det
innebär en investeringskostnad på ca 50 mkr.
Vi ser även ett behov av fler kommunala grundskoleplatser i Rotebro. För att möta efterfrågan och
minska barnens resväg kommer vi att bygga paviljonger på Gillbo-Gröndalsskolan. Det finns
överskott på paviljonger i Sollentuna, därför behöver kommunen inte köpa in några nya. Vi tar
emellertid höjd för bristen på paviljonger och investerar 20 miljoner kr.
Vi gör tillsammans med Sollentuna backhoppningsklubb en investering i Sollentunas
backhoppningsbacke om 15 mkr. Sollentuna backhoppningsklubb investerar 3 mkr.
Vi vill även investera i att lägga ett inlinesgolv i en av ishallarna som inte utnyttjas på sommaren,
för att möjliggöra aktivitet året om i ishallen. Socialdemokraterna fortsätter att satsa på att bygga
idrottshallar och anläggningar för att ge våra barn en meningsfull fritidssysselsättning. Tidigare har
vi lagt till byggande av Vibyhallen i budget, nu kan vi med glädje konstatera att även majoriteten
följer efter oss och därför gör vi inget tillägg för den i vår budget.
Enligt vård och omsorgskontoret behövs ett nytt LSS-boende per år de närmsta 5 åren för att täcka
upp behovet. Vi räknar med investering för ett LSS-boende uppgår till 17,5 mkr år 2020. Vi ger
därför KLK uppdrag att ta fram kalkyler för kostnader. Totalt innebär detta att vi investerar 100
miljoner kr mer än majoriteten på skolor, idrottsanläggningar och LSS-boende. Jämfört med
budgetförslaget som presenterades i KSAU innebär det en extra kapitalkostnad 2 miljoner kr,
eftersom internräntan är 2%.
Kommunstyrelsen – exploateringsbudget mark
Exploateringsverksamhet

Budget

Budget

Plan

Plan

Mark

2019

2020

2021

2022

Mark inkomster
Mark utgifter

560,7
-183,7
377,0

143,8
-378,9
-235,1

270,4
-303,9
-33,5

382,2
-80,0
302,2

Allmänt
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.
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Budget 2020 samt investeringsplan 2021–2022
Exploateringsbudgeten indelas i mark och övrigt. Budgeten för mark ägs av kommunstyrelsen och
budget för övrigt ägs av samhällsbyggnadsavdelningen. Med mark avses sådan mark där syftet är att
förädla och därefter sälja den vidare. Med övrigt avses främst gator och parker där kommunen efter
färdigställande behåller investeringen. Finansiering av gator, grönområden och anläggningar sker
genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.
I budget 2020 har tagits höjd för Väsjön-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, inom
etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Det är beräknat inkomster inom Södersätra Kastellgården
och Norrsätra verksamhetsområde.
Under 2020 fortsätter program och förstudier för Rotebro samt för Helenelunds centrum med
anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.
Stora genomföranden som planeras till 2020 är till exempel Västra Tureberg inklusive Mässområdet
och Helenelunds centrum.
Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår innebär att
variationen är stor över tid.
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13.2 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Nettoanslag, mkr
Investeringslimit, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-2 049,9

-2 091,8

-2 111,2

-25,0

-29,0

-15,0

-1 976,4
- 22,4

Nämndens ansvar
Nämnden har ansvar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av utbildningsnämndens budgetram för 2020 utgörs av en
uppräkning av 2019 års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en
generell effektivisering på 1 procent av 2019 års budgetram.
Utbildningsnämndens budgetram 2020 har tillförts 62,0 miljoner kronor netto. Internt flyttas medel
(1,1 mkr) från kompentens- och arbetsmarknadsnämnden som avser en utvecklingsstrateg. Utöver
den generella pris- och lönekompensationen (34,3 mkr) samt volymkompensationen (18,5 mkr)
finns nivåhöjande förändringar såsom utökad kompensation för löner och lokaler (33,7 mkr) och
länsprislistan (5,6 mkr). Den tillfälliga satsningen på 10 miljoner kronor upphör från och med 2020.
Effektiviseringarna uppgår till 21,1 miljoner kronor och utgörs av en generell effektivisering på 1
procent (17,1 mkr) och effektiviseringar av inköpshantering (2,7 mkr) samt lokalfrågor (1,3 mkr).
Socialdemokratiska prioriteringar

Vi bedömer att utbildningsnämndens verksamhet skulle påverkas negativt om 10 miljoner
försvinner år 2020 när välfärdsmiljarderna upphör på grund av nedskärningarna i M/KD-budgeten.
Skolan finansieras av kommunen och när tillfälliga statliga satsningar som fortfarande är
oumbärliga upphör, tar vi ansvar och tillsätter resurser för att säkerställa skolans kvalitet och att
viktiga områden som elevhälsovård inte skalas ner. Av dessa 10 mkr höjs tilläggsbeloppet för barn i
behov av särskilt stöd med 5 mkr. Dessutom kompenserar vi de minskade statsbidragen för
läxhjälp och fritidshemsatsning och avsätter för det 5 mkr. Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte
påverka elevernas möjligheter att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Elever som behöver
extra tid vid sidan av schemat, ska ha möjlighet till det.
Vi är oroliga för att hyreskostnaderna för lokaler ytterligare kommer att öka. Det leder till att allt
mindre pengar går till kostnader för t.ex. mat och läromaterial. Konsekvenserna blir mindre
personaltäthet, mindre resurser för barn i behov av särskilt stöd och sämre förrättningar för bra
pedagogiskt ledarskap för skolledningen. Det är en utveckling vi inte vill se.
Skolverket rapport slår fast att förskolegrupperna i Sollentuna är för stora. Därför investerar vi i en
ny förskola (se kommunstyrelsens investeringsbudget).
I vårändringsbudgeten presenterades ökade anslag som är en del av regeringens långsiktiga satsning
på lärarassistenter. Det gör det möjligt att anställa fler lärarassistenter (anslag 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, UO16).
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Vi ser ett behov av en socioekonomiska satsningar för att skapa en mer jämlik skola. I ett första
steg avsätter vi 1,5 mkr för att höja den socioekonomiska tilldelningen för år 2020. Vi vill att
förvaltningen utreder var dessa pengar får bäst effekt för att skapa en mer jämlik skola och sedan
fortsätter reformarbetet under hela mandatperioden. Vi räknar upp budgetramen med 11,5 mkr
mer än majoriteten, till totalt 73,5 mkr.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen

















Redovisa alternativ för att separera ersättningen för lokalhyra och ordinarie verksamhet.
Utreda hur arbetsmiljön i förskolan kan förbättras b.la. med avseende på ljud- och bullernivån.
Redovisa en handlingsplan för att på sikt kunna utöka timmarna på förskolan för barn till
föräldralediga och arbetssökande.
Ta fram en handlingsplan för att utöka kunskapen och arbetet med normkritik och
normkreativitet i Sollentunas förskolor och skolor.
Följa upp att kommunens skolenheter upprättar en likabehandlingsplan som inkluderar hur
likabehandling främjas respektive hur kränkande behandling förebyggs på grund av sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Redovisa hur en jämlik studie- och yrkesvägledning utformas och säkerställs i syfte att undvika
avhopp från gymnasiet.
Ta fram en plan för att införa vård- och omsorgsprogrammet på Rudbeck.
Tillsätta en utredning kring det framtida behovet av gymnasieplatser inom yrkesprogrammen i
Sollentuna.
Utreda möjligheten att inrätta en ny kommunal skola i Rotebro alternativt utöka skolplatserna
på den befintliga kommunala skolan.
Förankra kommunens arbete med Agenda 2030 i nämnden.
Se över friskolor och fristående förskolors krav för att säkerställa följsamhet till kommunens
planer och mål för miljö och klimat, inklusive matsvinn.
Se över att avtal och krav innehåller följsamhet till kommunens planer och mål för miljö och
klimat, inklusive fordon.
Utreda konsekvenserna av att barnkonventionen blir lag.
Utreda hur elevhälsan kan förbättras.
Utreda möjligheten att ha en bibliotekarie i Sollentunas kommunala skolbibliotek.
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Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-1.976,4
-1.976,4
-1.976,4
-1.976,4

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-1.976,4

-1.976,4

-1.976,4

-1,1
-1,1

-1,1
-1,1

-1,1
-1,1

Volym
Förskola och fritidshem
Grundskola
Särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

-18,5
8,0
-3,4
-0,1
-23,0
0,0

-25,8
-2,1
4,8
0,2
-28,3
-0,4

-38,4
-6,6
8,6
0,4
-39,5
-1,3

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

-34,3
-34,3

-64,4
-64,4

-90,0
-90,0

Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering

21,1
2,7
1,3
17,1

40,0
5,3
2,5
32,2

52,8
7,8
0,0
45,0

Nivåpåverkande förändringar (+/-)

-39,3

-62,6

-68,2

-33,7
-5,6

-51,4
-11,2

-51,4
-16,8

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

-2.038,4

-2.080,3

-2.111,2

-62,0
-62,0
3,1%
3,1%

-41,8
-103,9
2,1%
5,3%

-31,0
-134,8
1,5%
6,8%

Förändrad budgetram år 2019
Förändringar jämfört med 2019
Omflyttningar internt
Medel för utvecklingsstrateg

Utökad kompensation löner och lokaler
Länsprislistan 1,8 %
Tillfälliga satsningar (+/-)
Välfärd budgetram
Nettoanslag

-1.976,4

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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Volymmått
Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2020–2022.
Volymmått

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

Förskola
Antal barn förskola

4 290
4 290

4 211
4 211

4 223
4 223

4 261
4 261

Fritidshem
Antal barn 6 år
Antal barn år 1-3
Antal barn år 4-6

5 803
880
3 015
1 908

5 764
900
2 942
1 921

5 550
888
3 072
1 590

5 514
886
3 077
1 552

944
944

966
966

953
953

950
950

9 542
5 275
4 266

9 566
5 239
4 327

9 616
5 259
4 357

9 598
5 212
4 386

118
118

118
118

118
118

117
117

Förskoleklass
Antal barn
Grundskola
Antal barn år 1-5
Antal barn år 6-9
Särskola
Antal barn

Volymmått

Gymnasieverksamheten
Antal elever
Gymnasiesärskolan
Antal elever

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2866
2866

3108
3108

3164
3164

3281
3281

46
46

46
46

47
47

48
48
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13.3 Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Nettoanslag, mkr
Investeringslimit, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-937,8

-977,3

-977,5

-1035,5

-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 och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Vård- och omsorgsnämndens budgetram 2020 har räknats upp med 22,5 miljoner kronor netto.
Utöver pris- och lönekompensation (19,0 mkr) samt volymkompensation (13,6 mkr) finns en
utökad kompensation för uppräkning av omsorgsprisindex OPI (13,0 mkr).
Effektiviseringar uppgår till 23,1 miljoner kronor och utgörs av den generella effektiviseringen (9,5
mkr) och effektiviseringar av lokalfrågor (0,6 mkr) samt vård- och omsorgsnämndens verksamhet
för att anpassa kostnaderna till jämförbara kommuner (13 mkr).
Socialdemokratiska prioriteringar
Vi accepterar inte majoritetens nedskärningar inom vård och omsorg. Därför lägger vi till 13 mkr
till nämndens verksamhet. Vi behöver satsa mer på mer omsorg, inte mindre. Vi tillför resurser för
att möta de ökade behoven som uppstår i och med den demografiska utvecklingen. Vi blir allt
äldre, och många individer i 16-20-års ålder debuterar även för nya insatser i form av boenden och
daglig verksamhet. Volymökningarna 2020- 2021 behöver ersättningar med 22 - 29 miljoner varje
år. Om inte detta sker kommer VON åter gå med stora underskott och större nedskärningar
kommer att behövas. Det är en utveckling vi inte vill se.
För att bryta ensamheten bland våra seniorer väljer vi att satsa ytterligare 2 miljoner kronor på
seniorträffarna. Ensamhet är tufft att utstå för individen och är också ett folkhälsoproblem.
Ofrivillig ensamhet kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. Vi vill inte att någon ska känna sig
otrygg och ensam, utan att det ska finnas förebyggande sammanhållning och insatser för att minska
ensamheten. Det finns ett behov av boendeformen mellanboende för våra seniorer som blivit
nekade en plats på äldreboende. Vi vill därför att Sollentuna verkar för att införa sådana
inrättningar när möjligheten ges.
Vi prioriterar även kvaliteten för vården av individer med demens. Därför vill vi bygga upp ett
multiprofessionellt demensteam, och avsätter 2 mkr till det.
Vi vill utreda hur framgångsrika reformer i andra kommuner kan implementeras i Sollentuna. På så
sätt kan hemtjänstpersonalens inflytande över sitt arbete och brukarens inflytande över sin omsorg
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öka. Exempel på reformer att utreda är ramtid istället för minutstyrning av hemtjänsten samt
förstärkt kontaktmannaskap, dvs att den äldre har en kontaktperson i första hand besöker den
enskilde. Vi ser även rätten till att arbeta heltid är en nyckel för att höja kvaliteten i omsorgen. Att
personalen har trygga arbetsvillkor är centralt för omsorgens kvalitet, personalens vardag och
förutsättningar för personalkontinuitet.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen
 Införa hårdare kontroller för att förhindra oseriösa företag att verka i Sollentuna kommun.
 Utreda ett system som stimulerar utförarna att införa måltidsvänner för äldre i Sollentuna
för att minska ensamheten.
 Redovisa hur aktivitetscentra på äldreboende kan vara mer tillgängliga för att bryta social
isolering.
 Utöka antal seniorträffar.
 Redovisa hur ett multiprofessionellt demensteam ska byggas upp samt hur utförarna
arbetar med kompetensutveckling kring demens.
 Redovisa åtgärder för att minska fallskador hos individer 65+.
 Utreda införandet av heltid som norm.
 Utreda införandet av ramtid i biståndsbedömningen för att ge större möjlighet för den äldre
att påverka sina insatser.
 Genomföra nödvändiga revideringar i riktlinjer för biståndsbedömning så att personer över
85 år garanteras en plats på äldreboende om de önskar.
 Redovisa om anhörigstödet är tillräckligt.
 Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom vård- och omsorgsverksamheten
samt vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån
 Redovisa en behovsutredning av ytterligare boendeplatser inom demensboenden
 Utreda införande av boendeformen mellanboende, som huvudsakligen riktar sig till äldre i
behov av hemtjänst men som har fått avslag om särskilt boende.
 Inrätta ett nytt LSS-boende per år i fem år framöver.
 Förankra arbetet med Agenda 2030 i nämndens arbete.
 Utreda konsekvenserna av att barnkonventionen är lag.
 Redovisa hur en syn- och hörselinstruktörer i Sollentuna kan tillsättas som kan stötta
invånare i behov av detta.
 Redovisa hur arbetet mot våld i nära relationer kan utvecklas; förebyggande arbetet för att
hindra att våld ska uppstå, hjälp och stöd till våldsutsatta, inklusive våldsutövare, samt
åtgärder för att förhindra att våld upprepas.
 Föreslå åtgärder för att Sollentuna kommun ska bli årets LSS-kommun.
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Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021
-937,8
-937,8
-937,8

Tidigare fattade beslut för perioden

Plan 2022
-937,8

0,0

0,0

0,0

-937,8

-937,8

-937,8

0,0

0,0

0,0

Volym
Äldreomsorg
LSS

-13,6
-10,5
-3,1

-34,3
-27,1
-7,2

-54,4
-43,7
-10,7

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

-19,0
-19,0

-38,9
-38,9

-59,6
-59,6

23,1
13,0
0,6
9,5

46,5
26,0
1,2
19,3

29,3
0,0
0,0
29,3

-13,0
-13,0

-13,0
-13,0

-13,0
-13,0

0,0

0,0

0,0

-960,3

-977,5

-1.035,5

-22,5
-22,5
2,4%
2,4%

-17,2
-39,7
1,8%
4,2%

-58,0
-97,7
5,9%
10,4%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019
Omflyttningar internt

Effek tivisering
Effektivisering VON
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering
Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Utökad kompensation uppräkning OPI
Tillfälliga satsningar (+/-)
Nettoanslag

-937,8

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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Volymmått
Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2020–2022.
Volymmått
Andel invånare med biståndsbeslut, 65
år och äldre, i procent %
Ökning antal personer med insats
enligt SoL, 65+ år
Snittkostnad per brukare, 65+ år, i tkr

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

17,0%

17,3%

17,6%

17,8%

29

40

103

167

277,1

261,7

261,7

261,7

Volymmått
Ökning antal personer med insats
enligt LSS
Snittkostnad per brukare, i tkr
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Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

8

10

9

428,9

428,9

428,9

13.4 Socialnämnden
Socialnämnden

Nettoanslag, mkr
Investeringslimit, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-280,9

-292,0

-291,0

-293,9

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

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 och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Socialnämndens budgetram 2020 har utökats med 7,5 miljoner kronor netto. Utöver pris- och
lönekompensation (5,6 mkr) finns en nivåhöjande förändring avseende tillfälliga bostadslösningar
(5,0 mkr). De tillfälliga boendena avser familjer som anlänt för fyra år sedan som ännu inte har en
egen bostad. Då byggnationen av boende för personer med missbruk- och beroendeproblematik
försenats flyttas besparingen (5,0 mkr) fram ett år till 2021.
Effektiviseringar uppgår till 3,1 miljoner kronor och utgörs av en generell effektivisering på 1
procent (2,8 mkr) och effektiviseringar av inköpshantering (0,2 mkr) samt lokalfrågor (0,1 mkr).
Socialdemokraternas prioriteringar
Sedan den 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Vi välkomnar att personer med spelproblem nu har samma rätt till hjälp och stöd
som personer med alkohol- eller drogproblem. Behovet av kunskap är stort. Därför gör vi en
informationssatsning och tillsätta en halvtidsresurs med fokus spelmissbruk. Vi avsätter för detta
0,5 mkr.
Ungdomsmottagningarna har fungerande vård och stöd till unga som har psykisk ohälsa. Vi lägger
resurserna där de behövs mest, vilket är inom elevhälsan. Därför finns Socialdemokraternas
satsningar för att förbättra ungas psykiska hälsa under utbildningsnämnden.
Vi motsätter oss majoritetens val att benämna sin nedskärning som en generell effektivisering, och
lägger till 3,4 mkr till socialnämndens budget. Dessutom utökar vi föreningsbidraget till
kvinnojouren med 0,2 mkr för att kompensera för majoritetens nedskärningar.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen





Tillsätta en halvtidstjänst som i en del av en informationssatsning om spelmissbruk.
Följ upp konsekvenserna av att barnkonventionen är lag.
Förankra Agenda 2030 i nämndens arbete.

39

Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-280,9
-280,9
-280,9
-280,9

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-280,9

-280,9

-280,9

Omflyttningar internt

0,0

0,0

0,0

Volym

0,0

0,0

0,0

-5,6
-5,6

-11,4
-11,4

-17,2
-17,2

Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering

3,1
0,2
0,1
2,8

6,3
0,4
0,2
5,7

9,2
0,6
0,0
8,6

Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Nybyggnation boende (Vipan)
Anlända familjer

-5,0
0,0
-5,0

-5,0
5,0
-10,0

-5,0
5,0
-10,0

0,0

0,0

0,0

-288,4

-291,0

-293,9

-7,5

-2,6

-2,9

-7,5
2,7%
2,7%

-10,1
0,9%
3,6%

-13,0
1,0%
4,6%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

Tillfälliga satsningar (+/-)
Nettoanslag

-280,9

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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13.5 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Nettoanslag, mkr
Investeringslimit, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-157,9

-166,5

-167,5

-169,6

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

Nämndens ansvar
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet,
kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 13 - 20 år, turism,
lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Nämndens budgetram 2020 ökas med 4,8 miljoner kronor netto. Förutom den generella pris- och
lönekompensationen (3,2 mkr) ökas ramen med nivåhöjande förändringar såsom ökad hyra för
verksamhetslokaler (2,5 mkr), ökat anslag för Malmparken (1,5 mkr), medel för nattvandring (0,2
mkr) och kulturskolan (0,6 mkr).
Effektiviseringar uppgår till 2,4 miljoner kronor och utgörs även generell effektivisering på 1
procent (1,6 mkr) och effektiviseringar av inköpshantering (0,4 mkr) samt lokalfrågor (0,4 mkr).
Socialdemokraternas prioriteringar
Kulturskolan är en uppskattad verksamhet. I dag får inte alla barn plats och avgifterna är höga. Vi
avsätter 0,5 mkr mer än majoriteten för att bereda fler barn plats och för att långsiktigt sänka
avgifterna och på så sätt bli mer inkluderande.
Socialdemokraterna satsar 0,5 mkr kultur för yngre barn på kommunens bibliotek.
Barn- och ungdomsidrotten ska följa Barnkonventionen och bedrivas utifrån ett
barnrättsperspektiv. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och
behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.
I förra årets budget föreslog vi att ett Fritidskort ska ges till alla barn i kommunen att fritt använda
till att gå med i föreningslivet. Det innebär att vi ger makten till barnen att själva bestämma vilken
idrott eller kulturförening de vill gå med i. Detta har redan testats på Island. Resultatet av den
satsningen blev att flera föreningar erbjöd fritidsverksamhet i kommundelar som de tidigare ej har
haft verksamhet. Till detta avsätter vi 2 mkr.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen
 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 permanent plats för en 11-manna fotbollsplan i Silverdal
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Redovisa plats och möjligheter att bygga en ny idrottshall i Viby.
Fortsätta att utveckla Edsvik till en mötesplats som lockar alla Sollentunabor.
I barnbokslutet ha könsuppdelad statistik som belyser vilka som tar del av sportaktiviteter,
kulturskolan, bibliotek osv.
Redovisa plan för hur fler flickor ska ta del av statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK)berättigade idrottsföreningar.
Redovisa hur systemet med ett fritidskort kan införas för att skapa incitament för
föreningslivet att anordna aktiviteter för barn och unga i alla kommundelar.
Utred varför barn slutar på aktiviteter i tidig ålder.
Utreda möjligheten för längre öppettider i Sollentunas bibliotek.
Presentera insatser för barn och unga i särskilt utsatta områden.
Samverkan kring trygghetsfrämjande och förebyggande insatser – samarbete mellan
fältassistenter, fritidsgårdar, elevhälsa på skolorna, ungdomsmottagning och familjestöd.
Redovisa hur Barnkonventionen efterlevs idag och tillsätta åtgärder för att öka uppfyllelsen.
En del av detta kan vara att idrottsutövande barn ska ha rätt att delta i en verksamhet i
enlighet med dennes önskan, oavsett vilket kön som tilldelats barnet vid födseln. Alla barn
upp till 12 år ska själva välja kategori, lag eller grupp utan restriktion.
Redovisa åtgärder för att minska åtgärder för diskriminering eller annan kränkande
behandling på grund av sexuell läggning.
Redovisa åtgärder för att minska åtgärder för diskriminering eller annan kränkande
behandling på grund av könsidentitet eller könsuttryck.
Förankra arbetet med Agenda 2030 i nämnden.
Söka statsbidrag för de sommarlovsaktiviteter som regeringen finansierar.
Genomföra aktiva insatser gentemot civilsamhället för att få fler nattvandrande vuxna
Redovisa hur kommunen kan verka för att göra Sollentunas idrottsliv mer inkluderande för
barn och unga med funktionsvariationer.
Ge uppdrag till biblioteket att redovisa sitt arbete med hur barn ska börja använda
biblioteken mer.
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Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-157,9
-157,9
-157,9
-157,9

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-157,9

-157,9

-157,9

Omflyttningar internt

0,0

0,0

0,0

Volym

0,0

0,0

0,0

-3,2
-3,2

-6,4
-6,4

-9,8
-9,8

Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering

2,4
0,4
0,4
1,6

4,8
0,8
0,8
3,2

6,1
1,2
0,0
4,9

Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Verksamhetslokaler
Malmparken
Tennishall Edsbergs sportfält
Nattvandring
Kulturskolan

-4,8
-2,5
-1,5
0,0
-0,2
-0,6

-8,0
-3,1
-1,5
-2,6
-0,2
-0,6

-8,0
-3,1
-1,5
-2,6
-0,2
-0,6

0,0

0,0

0,0

-163,5

-167,5

-169,6

-5,6
-5,6
3,5%
3,5%

-4,0
-9,6
2,5%
6,1%

-2,1
-11,7
1,2%
7,4%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

Tillfälliga satsningar (+/-)
Nettoanslag

-157,9

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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13.6 Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

Nettoanslag, mkr

-19,3

-20,3

-19,3

-19,5

Investeringslimit, mkr

-2,0

0,0

0,0

0,0

Nämndens ansvar
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsområdet, bygglov, tillsyn inom plan- och byggområdet.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram har räknats upp med 0,8 miljoner kronor netto.
Förutom den generella pris- och lönekompensationen (0,4 mkr) ökas ramen med ett anslag
avseende digitalisering (0,6 mkr).
Effektivisering uppgår till 0,2 miljoner kronor och utgörs även generell effektivisering på 1 procent.
Socialdemokratiska prioriteringar
Vi vill utveckla kommunens miljöbarometer till en kostnad av 0,25 mkr. Ytterligare 0,25 mkr
finansieras av klimatnämnden. Vår vision är att miljöbarometern ska byggas ut och likna
Stockholms Stads miljöbarometer (miljöbarometern.stockholm.se), där alla kan se fakta om
vattenkvalitet men även luftkvalitet, energi, boendemiljö, hälsa m.m.
Tjänstemännen på miljö- och hälsa har en ohållbar arbetsbörda. Det finns en risk för
stressrelaterade sjukskrivningar. Vi vill att arbetsmiljön ska vara hållbar och att minst två nya
personal anställs, vilket är en kostnadsneutral investering då tillståndsprövning är avgiftsbelagd.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram tillförs 0,25 mkr mer än majoriteten.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen
 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.
 Undersöka möjligheten att köpa in en miljöbarometer.
 Förankra Agenda 2030 i nämndens arbete.
 Redovisa konsekvenserna av att barnkonventionen blir lag.
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Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-19,3
-19,3
-19,3
-19,3

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-19,3

-19,3

-19,3

Omflyttningar internt

0,0

0,0

0,0

Volym

0,0

0,0

0,0

-0,4
-0,4

-0,8
-0,8

-1,2
-1,2

0,2
0,2

0,4
0,4

0,6
0,6

-0,6
-0,6

0,4
0,4

0,4
0,4

0,0

0,0

0,0

-20,1

-19,3

-19,5

-0,8
-0,8
4,1%
4,1%

0,8
0,0
-4,0%
0,0%

-0,2
-0,2
1,0%
1,0%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%
Effek tivisering
Generell effektivisering
Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Digitalisering
Tillfälliga satsningar (+/-)
Nettoanslag

-19,3

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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13.7 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-6,9

-7,0

-6,8

-6,8

-316,0

-333,5

-252,7

-324,7

Nettoanslag, mkr
Exploatering dpl + gata, mkr

Nämndens ansvar
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för
detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av
detaljplan. Vidare beslutar nämnden om utredning, enskilds ersättningsskyldighet, jämkning,
anstånd, avbetalning avseende gatukostnadsersättningar och exploatering inom områdena gata och
park. Nämnden har även ett ansvarar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram är oförändrad. Ramen ökas med den generella pris- och
lönekompensationen (0,1 mkr).
Effektiviseringar uppgår till 0,2 miljoner kronor och utgörs även generell effektivisering på 1
procent (0,1 mkr) och effektivisering av inköpshantering (0,1 mkr).

Socialdemokratiska prioriteringar
Elva av de fjorton detaljplaner som antogs 2018 var minst ett år försenade. I
Stadsbyggnadsbenchen, där byggherrarna betygsätter kommunen ser vi samma tendens. Det tar
helt enkelt för långt tid från idé till färdig bostad i Sollentuna kommun. Det ser vi Socialdemokrater
allvarligt på och vill därefter att kommunledningskontoret utreder hur vi kan snabba på
detaljplaneprocessen och även ha en dialog med byggherrarna så att de blir mer nöjda med
kommunens agerande. Det är viktigt att kommunen underlättar för Sollentunahem att uppnå sina
ägardirektiv på att bygga färdigt 1500 nya hyresrätter till år 2024. Hittills har de inte påbörjat en
enda lägenhet sedan beslutet togs år 2016. Vi socialdemokrater vill bygga många bostäder. Det är
viktigt att folk har råd att bo i de nya bostäder som kommer till. Genom att utforma detaljplanerna
på rätt sätt formar vi ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Därför vill vi att nämnden
utformar sitt detaljplanearbete för att underlätta byggande av kostnads- och energieffektiva
bostäder, där det är nära till kommunal service och kollektiva kommunikationer.
Samhällsbyggnadsnämnden ska omgående tillsätta en bostadskommission för att öka byggtakten
samt genomföra en gluggutredning. Vi avsätter 0,1 mkr för att genomföra detta.
Nämndens uppdrag presenteras i samband med verksamhetsplanen
 Presentera förslag på åtgärder för att minska ned antal försenade projekt samt hitta en
bättre dialog med byggarna.
 Prioritera framtagande av planer för att underlätta för Sollentunahem att genomföra sitt
ägardirektiv.
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Presentera olika innovativa förslag för byggherrarna att underlätta byggande av energi- och
kostnadseffektiva bostäder med social och ekologisk hållbarhet i fokus.
Utreda varför 80 procent av alla detaljplaner är försenade mer än ett år och komma förslag
till konkreta åtgärder.

Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-6,9
-6,9
-6,9
-6,9

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-6,9

-6,9

-6,9

Omflyttningar internt

0,0

0,0

0,0

Volym

0,0

0,0

0,0

-0,1
-0,1

-0,3
-0,3

-0,4
-0,4

Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering

0,2
0,1
0,0
0,1

0,3
0,2
0,0
0,1

0,5
0,3
0,0
0,2

Nivåpåverkande förändringar (+/-)

0,0

0,0

0,0

Tillfälliga satsningar (+/-)

0,0

0,0

0,0

-6,9

-6,8

-6,8

0,0
0,0
-0,4%
-0,4%

0,0
0,1
-0,5%
-0,9%

0,0
0,1
-0,5%
-1,4%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

Nettoanslag

-6,9

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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Samhällsbyggnadsnämnden – exploateringsbudget detaljplan och gata
Exploateringsverksamhet

Budget

Budget

Plan

Plan

Detaljplan + gata

2019

2020

2021

2022

Detaljplan + gata
Detaljplan + gata

78,8
-394,7
-316,0

81,9
-415,4
-333,5

116,6
-369,3
-252,7

90,3
-415,0
-324,7

Allmänt
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.
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.
Investeringsbudget 2020 samt investeringsplan 2021–2022
Exploateringsbudgeten indelas i mark och övrigt. Budgeten för mark ägs av kommunstyrelsen och
budget för övrigt ägs av samhällsbyggnadsavdelningen. Med mark avses sådan mark där syftet är att
förädla och därefter sälja den vidare. Med övrigt avses främst gator och parker där kommunen efter
färdigställande behåller investeringen. Finansiering av gator, grönområden och anläggningar sker
genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.
I budget 2020 har tagits höjd för Väsjön-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, inom
etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Det är beräknat inkomster inom Södersätra Kastellgården
och Norrsätra verksamhetsområde.
Under 2020 fortsätter program och förstudier för Rotebro samt för Helenelunds centrum med
anledning av planerna att dra tvärbanan dit.
Stora genomföranden som planeras till 2020 är till exempel Västra Tureberg inklusive Mässområdet
och Helenelunds centrum.
Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår innebär att
variationen är stor över tid.
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13.8 Natur- och tekniknämnden
Natur- och tekniknämnden

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Nettoanslag, mkr

-118,5

-116,1

-119,2

-118,9

Reinvesteringsbudget, mkr

-65,0

-64,5

-66,5

-60,0

Nämndens ansvar

Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder
för vissa trafikfrågor. Nämnden är väghållare samt huvudman för kommunens gator och allmänna
platser samt ansvarar för flytt av fordon. Vidare har nämnden ansvar för kommunens
parkeringsövervakning, drift och underhåll av allmän platsmark samt övriga allmänna ytor som ej
omfattas av detaljplan, förvaltning kommunens naturreservat och övrig naturmark och för
fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Natur- och tekniknämndens budgetram minskas med 4,4 miljoner kronor netto. Internt flyttas
kapitalkostnader fastigheter (8,2 mkr) från natur- och tekniknämnden till kommunstyrelsen. En
justering av nivån på kapitalkostnaderna som kan hänföras till budget 2019 och fördelningen av
rammedel mellan nybildade natur- och tekniknämnden och kommunstyrelsen, som nu äger och
hanterar stora delar av kommunens fastigheter. Förutom den generella pris- och
lönekompensationen (2,4 mkr) ökas ramen med följande nivåhöjande förändringar underhåll
exploateringsytor (0,8 mkr), kapitalkostnader (4 mkr), nya ytor (0,4 mkr) och bryggor i Edsviken
(1,2 mkr). P-avgifterna ökar (2,0 mkr) vilket innebär en ramminskning.
Effektiviseringar uppgår till 3,0 miljoner kronor och utgörs aven generell effektivisering på 1
procent (1,2 mkr) och effektiviseringar av inköpshantering (1,7 mkr) samt lokalfrågor (0,1 mkr).
Socialdemokratiska prioriteringar

Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller anspråkstagen
som park eller naturreservat. Flera av dessa områden är inte skötta på ett godtagbart sätt. Vi ser
också många exempel på planteringar och andra ytor som anlagts ambitiöst, men sedan inte skötts.
I dagsläget tillhandahålls det inte tillräckligt med ekonomiska resurser att hålla skötseln av dessa
markområden på en godtagbar nivå. Vi ser ett behov av bättre städning och skötsel av andra
gemensamma ytor runt om i kommunen och avsätter 2 mkr för detta. Det är en trygghetsåtgärd för
att säkerställa att Sollentuna är snyggt och tryggt.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen



Redovisa en plan för att snabba på arbetet med belysningsplanen.
Redovisa en plan för att förbättra skyltning till våra naturreservat.
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Redovisa en plan för hur ambitionsnivån för städning av torg, gator och andra
gemensamma ytor kan höjas.
Utreda hur nämndens arbete behöver ses över när barnkonventionen är lag
Förankra Agenda 2030 i nämndens arbete.
Redovisa hur trygga utemiljöer är ur ett tillgänglighetsperspektiv och utred hur
grönområden sköts om för att tillgänglighetsanpassas.

Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019
-118,5

Tidigare fattade beslut för perioden

Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-118,5
-118,5
-118,5
0,0

0,0

0,0

-118,5

-118,5

-118,5

Omflyttningar internt
Kapitalkostnader fastigheter KS

8,2
8,2

8,2
8,2

8,2
8,2

Volym

0,0

0,0

0,0

-2,4
-2,4

-4,7
-4,7

-7,0
-7,0

Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Effektivisering lokalfrågor
Generell effektivisering

3,0
1,7
0,1
1,2

5,9
3,4
0,2
2,3

8,6
5,1
0,0
3,5

Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Underhåll Exploateringsytor
Kapitalkostnader
Nya ytor
P-avgifter (intäkter)
Bryggor

-4,4
-0,8
-4,0
-0,4
2,0
-1,2

-10,2
-1,8
-7,5
-0,5
2,0
-2,4

-10,2
-1,8
-7,5
-0,5
2,0
-2,4

0,0

0,0

0,0

-114,1

-119,2

-118,9

4,4
4,4
-3,7%
-3,7%

-5,1
-0,7
4,5%
0,6%

0,3
-0,4
-0,3%
0,4%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

Tillfälliga satsningar (+/-)
Nettoanslag

-118,5

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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Reinvesteringsbudget 2020 och plan 2021-2022, mkr
Reinvesteringar gata/park/trafik

Övrigt gata park
Summa gata/park/trafik

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

-64,5
-64,5

-66,5
-66,5

-60,0
-60,0

Investeringsbudgeten innehåller medel för bl.a. trafiksäkerhetsåtgärder, säkra skolvägar, det s.k. 30direktivet, handikappanpassningar och parkeringar för befintliga gator/vägar.
I övrigt ingår även specialdestinerade medel för renovering av broar och förbättring av belysning i
främst parker.
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13.9 Klimatnämnden
Klimatnämnden

Nettoanslag, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-9,0

-9,9

-10,1

-9,6

Nämndens ansvar
Klimatnämnden är en ny nämnd och ansvarar för att planera och samordna det övergripande
arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan, sammanställa kommunens
miljöinformation och planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med
buller-, energi- och vattenfrågor. Nämnden bevakar även kommunens intressen avseende
vattenverksamhet och täktverksamhet enligt miljöbalken (1998:808) och svarar för kommunens
interkommunala vattensamverkan.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Klimatnämndens budgetram har räknats upp med 0,7 miljoner kronor netto. Förutom den
generella pris- och lönekompensationen (0,2 mkr) ökas ramen med nivåhöjande förändringar
kommunikation och extern samverkan (0,4 mkr), medel till nämndens verksamhet (0,3 mkr
Effektiviseringar uppgår till 0,2 miljoner kronor och utgörs även generell effektivisering på 1
procent (0,1 mkr) och effektivisering av inköpshantering (0,1 mkr).
Socialdemokratiska prioriteringar
Sollentuna måste intensifiera sitt arbete med FN:s hållbarhetsagenda Agenda 2030. Därför föreslår
vi att nämnden redan nästa år får medel för att övergripande samordna detta arbete. Det finns idag
kontaktpersoner i varje nämnd som samarbetar i frågorna och vi kan inte vänta till år 2021 innan
det övergripande arbetet kommer igång. Vi vill ta fram en handlingsplan om hur kommunens
arbete med Agenda 2030 ska utformas. Arbetet med hållbarhetsagendan ska förankras i alla
nämnder. Vi ser det som värdefullt att starta upp ett samarbete mellan politiker och
förvaltningschefer om Agenda 2030.
Tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden medfinansierar vi en ny miljöbarometer, till en
kostnad av 0,25 mkr.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen
•
Upprätta ett samarbete mellan politiker och förvaltningschefer för att intensifiera
arbetet med att uppnå mål- och handlingsplanen för miljö- och klimatarbetet, men
framförallt Agenda 2030 i ett Agenda 2030-råd.
•
Utreda och förbereda ett medlemskap i Gröna Städer.
•
Utreda konsekvenserna av att barnkonventionen blir lag.
•
Upprätta ökad samverkan med andra kommuner kring Agenda 2030.
•
Förankra arbetet med Agenda 2030 i nämnden.
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Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.

2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-9,0
-9,0
-9,0
-9,0

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-9,0

-9,0

-9,0

Omflyttningar internt

0,0

0,0

0,0

Volym

0,0

0,0

0,0

-0,2
-0,2

-0,4
-0,4

-0,6
-0,6

0,2
0,1
0,1

0,5
0,3
0,2

0,8
0,5
0,3

-0,7

-1,2

-0,8

-0,4

-0,4

0,0

0,0
-0,3

-0,5
-0,3

-0,5
-0,3

0,0

0,0

0,0

-9,7

-10,1

-9,6

-0,7
-0,7
7,7%
7,7%

-0,4
-1,1
4,1%
12,1%

0,5
-0,6
-4,9%
6,5%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%
Effek tivisering
Effektivisering inköpshantering
Generell effektivisering
Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Kommunikation och extern
samverkan
Samordning kommunens arbete
Agenda 2030
Nämnd
Tillfälliga satsningar (+/-)
Nettoanslag

-9,0

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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13.10 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden

Nettoanslag, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-60,8

-63,1

-59,7

-60,3

Nämndens ansvar
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd och ansvarar för den kommunala
vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden svarar
även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bl.a.
praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens budgetram utökas med 0,6 miljoner kronor netto. Den
generella pris- och lönekompensationen (1,2 mkr) ökar ramen.
Effektiviseringar uppgår till 0,6 miljoner kronor och utgörs av den generella effektiviseringen på 1
procent.
Socialdemokraternas prioriteringar
Vi höjer kommunens ambitionsnivå när det kommer till sommarjobb. Vi avsätter 2 mkr för att
kommunen ska samordna sommarjobb i kommunens egen regi, hos de kommunala bolagen eller
hos andra arbetsgivare. Det gör att unga kan söka sommarjobb oavsett deras förutsättningar och
befintliga kontaktnät. På så sätt får vi en riktig sommarjobbsgaranti. Avsatta medel ska användas till
både löner till sommarjobbarna, samt förmedlingsverksamhet och stöd i jobbsökande.
Vi vill utveckla och bredda vuxenutbildningen för att ge alla kommuninvånare möjlighet till
livslångt lärande och kompetensutveckling, för att på så sätt få ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
Möjligheten att omskola sig är även positivt för bristyrken som efterfrågar personal. Vi avsätter 2
mkr i det arbetet.
Vi vill att nämnden anordnar ”tillväxtseminarier” för arbetsgivare med föreläsare från
Arbetsförmedlingen, SFI och näringslivet. På agendan bör ämnen som innovation, hållbarhet,
Start-up och digitalisering finnas. Vi vill även genomföra workshops för få fram nya samarbeten
som kan leda till tillväxt och fler praktikplatser och arbetstillfällen i kommunen.
Nämndens uppdrag redovisas i samband med verksamhetsplanen





Ta fram plan för kompetensutvecklingsportal och vägledning för alla kommuninvånare.
Redovisa resultat i antal och inte procent för de olika projekten och insatserna.
Ta fram plan för kontinuerlig kvalitetsuppföljning gällande projekt och insatser.
Redovisa hur kommunen arbetar med personer med funkionsnedsättnings trygghet på
arbetsmarknaden.
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Ta fram plan för samarbete med Sollentunas näringsliv.
Ta fram plan för att anordna tillväxtseminarier för näringslivet, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och SFI.
Ta fram plan för utökad samverkan mellan olika samhällsaktörer (socialtjänsten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vuxenutbildningen psykiatri m.m.) för att stärka
människor och rusta dem för arbetslivet.
Utreda hur nämndens arbete kan anknytas till Agenda 2030.
Redovisa hur förutsättningarna för arbetsintegrerade sociala företag kan förbättras
Ta fram en ny näringslivsstrategi tillsammans med företagarna.

Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-60,8
-60,8
-60,8
-60,8

2019 års budgetram
Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-60,8

-60,8

-60,8

Omflyttningar internt
Medel till näringsliv KS
Medel för utvecklingsstrateg

2,3
1,2
1,1

2,3
1,2
1,1

2,3
1,2
1,1

Volym

0,0

0,0

0,0

-1,2
-1,2

-2,4
-2,4

-3,6
-3,6

Effek tivisering
Generell effektivisering

0,6
0,6

1,2
1,2

1,8
1,8

Nivåpåverkande förändringar (+/-)

0,0

0,0

0,0

Tillfälliga satsningar (+/-)

0,0

0,0

0,0

-59,1

-59,7

-60,3

1,7
1,7
-2,8%
-2,8%

-0,6
1,1
1,0%
-1,8%

-0,6
0,5
1,0%
-0,8%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%

Nettoanslag

-60,8

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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13.11 Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden

Nettoanslag, mkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

-6,1

-6,4

-6,3

-6,4

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, Upplands Väsby och från 1 januari 2019 även Vallentuna
kommun. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget
Utgångsläget för framräkning av nämndens budgetram för 2020 utgörs av en uppräkning av 2019
års budgetram med 2 procent. I ramberäkningen för 2020 ingår även en generell effektivisering på
1 procent av 2019 års budgetram.
Överförmyndarnämndens budgetram har räknats upp med 0,3 miljoner kronor netto. Förutom den
generella pris- och lönekompensationen (0,1 mkr) ökas ramen med en nivåhöjande förändringar
digitalisering (0,3 mkr) och en rekrytering av ställföreträdare (0,1 mkr). Den tidigare tillfälliga
satsningen på digitalisering (0,2 mkr) minskar ramen.
Effektiviseringar uppgår till 0,1 miljoner kronor och utgörs av den generella effektivisering en på 1
procent.
Nämndens uppdrag
 Några uppdrag har inte fastställts.
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Budget 2020 och plan 2021-2022 (förändringslista)
Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2019 års budgetram.
2019 års budgetram

Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022
-6,1
-6,1
-6,1
-6,1

Tidigare fattade beslut för perioden

0,0

0,0

0,0

-6,1

-6,1

-6,1

Omflyttningar internt

0,0

0,0

0,0

Volym

0,0

0,0

0,0

-0,1
-0,1

-0,2
-0,2

-0,4
-0,4

0,1
0,1

0,1
0,1

0,2
0,2

-0,4
-0,3
-0,1

-0,3
-0,2
-0,1

-0,3
-0,2
-0,1

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

-6,4

-6,3

-6,4

-0,3
-0,3
4,3%
4,3%

0,0
-0,2
-0,6%
3,7%

-0,1
-0,3
1,0%
4,7%

Förändrad budgetram år 2019

Förändringar jämfört med 2019

Pris- och lönek ompensation
Generell kompensation 2%
Effek tivisering
Generell effektivisering
Nivåpåverkande förändringar (+/-)
Digitalisering
Rekrytering av ställföreträdare
Tillfälliga satsningar (+/-)
Digitalisering
Nettoanslag

-6,1

Årlig förändring, mkr
Från 2019, mkr
Årlig förändring, %
Från 2019, %
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14. De Socialdemokratiska prioriteringarna och finansiering
Finansiering
Överskott 0,5%
KS oförutsedda
Lägre räntekostnader

tkr
-22700
-7600
-2000

Socialdemokratiska satsningar utöver majoritetens
Budget 2020
Kommunstyrelsen

Minskade konsultkostnader
Ej uppräkning KS
Besparing central upphandling
Återgång till politikerarvoden enligt tidigare modell

500
100
-3000
-3000
-1000
-5000

Mer resurser till elever med särskilda behov samt
läxläsning etc.
Socioekonomiska satsningar

10000
1500

Vård- och omsorgsnämnden

Seniorträffar
Nej till majoritetens besparingar
Demensteam

2000
13000
2000

Socialnämnden

Föreningsbidrag kvinnojour
Nej till majoritetens besparingar

200
3400

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidskort
Satsningar på bibliotek och kulturskolan

2000
1000

Utbildningsnämnden

Byggsamordnare
Jämställdhetskartläggning

Miljö- och byggnadsnämnden Miljöbarometern

250

Samhällsbyggnadsnämnden

Gluggutredning och Bostadskommission

100

Natur- och Tekniknämnden

Utökat skötsel parker, grön- och naturområden

Klimatnämnden

Miljöbarometern

Kompetens och
Arbetsmarknad

2000
250

Vuxenutbildningen
Sommarjobb

Kapitalkostnad för
investeringar

2000
2000

2000
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