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Förslag till beslut: 

 

 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande: 

1. Verksamheten Fritids år 4-6 ansluts till modellen för Volymkompensation 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för 

höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för 

budgetuppföljningen) från nämnderna. 

 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande: 

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål, 

baserade på de fem politiska fokusområdena, samt till målen knutna åtaganden för 

nämnderna i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet 

med Socialdemokraternas förslag. 

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för kommunstyrelsens exploateringsverksamhet i enlighet med 

Socialdemokraterna förslag. 

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas 

förslag. 

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för rösjöstyrelsen i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med 

Socialdemokraternas förslag. 

7. Tidigare lämnat uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gällande 

handlingsplan för ungdomar inom det kommunala uppföljningsansvaret kompletteras 

med uppdrag till nämnden att initiera ett arbete med uppsökande verksamhet för 

”Unga utanför”. Grunduppdrag och komplettering redovisas tillsammans till 

kommunfullmäktige senast i oktober 2013 

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas 

förslag. 

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för trafik- och fastighetsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas 

förslag. 

10. Trafik- och fastighetsnämnden ska vara behjälplig vid upphandling av städtjänster 

(ska ingå som en del i nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunens 

verksamheter) 

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas 

förslag. 

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för socialnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 
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13. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas 

förslag. 

14. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 

2014-2016 för överförmyndarnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

15. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2014 till 18,10 kronor per skattekrona. 

16. Internräntan sänks från 2,5 % till 2% för år 2014. 

17. Kommunstyrelsen medges disponera 14,5 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för 

oförutsedda behov 2014. 

18. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 24,0 

miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning. 

19. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 22,5 

miljoner kronor. Av beloppet avser 6,5 miljoner kronor kommunens 

bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag. ”. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning. 

20. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 

2014 till ett värde av högst 400 miljoner kronor. 

21. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i 

enlighet med avsnitt 14 i majoritetens budgetförslag. 

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former för kravställande på de fordon 

som används i kommunens verksamheter. Uppdraget ska redovisas inför 

budgetprocessen för 2015. 

23. Uppdrag till socialnämnden i 2013 års budget, gällande utvärdering effekt av 

minskade medel för ekonomiskt bistånd, flyttas från budget 2013 till budget 2014 

d.v.s. uppdraget ska redovisas under 2014. 
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1 Politisk inriktning för budgetåret 2014 

Sollentuna kommun ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och öppenhet.  Med dessa utgångspunkter för ögonen synas de 
kommunala verksamheterna. Vi synliggör miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. Vi ser över 
de hinder, som finns för att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder 
som finns för näringslivet att utvecklas. Vi redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, 
mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn 
ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar 
möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov.  

Vi tar de utmaningar som vår kommun står för i framtiden på allvar. Världsekonomin är inne i ett osäkert 
läge där vi inte vet hur effekten blir för vår kommun. En annan osäker post är det reviderade 
mellankommunalt utjämningssystemet, som med största sannolikhet kommer att medföra ökade kostnader 
för Sollentuna kommun. En tredje utmaning under kommande år blir när kommunen tar över ansvaret för 
hemsjukvården fr o m med 2015. Detta behöver förberedas under 2014. 

1.1 Våra politiska fokusområden 

1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 

Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att förbättra 
företagsklimatet i Sollentuna ska vidareutvecklas. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den 
ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig 
del i detta är att kommunens service t ex genom myndighetsutövning förbättras. Kommunen ska medverka 
till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna.  

I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna och utvecklingsbenägna 
verksamheter grundläggande. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen 
för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna.  

Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och 
förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett 
vem som bedriver den.  

Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Trafik- 
och fastighetsnämnden behöver ha en bättre framförhållning för att kunna använda sin budget, även om 
projekt blir uppskjutna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att möta 
befolkningsökningen i kommunen 

Antalet hyresrätter i kommunen har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt 
inplanerade för varje år i olika kommundelar. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark 
i Väsjöområdet bör bli hyresrätter. 

Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens 
initiativkraft. Kommunens personalpolicy ska gälla för hela koncernen, det är inte minst viktigt nu när 
SOLOM ska bolagiseras. De kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid, och en möjlighet att jobba deltid. 
Andelen visstidsanställda ska minskas. Chefer och medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och till att utveckla 
kommunens verksamheter. 
 

 

 

Övergripande mål:  

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet. 

Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet. 

Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden. 
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1.1.2 Utbildning 

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och 
bejaka lärandet i livets alla skeden. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter 
Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga 
Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning.  

Allas rätt till kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg 
studiemiljö. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och 
kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det 
förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker.  

Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler. När nya skolloskaler byggs eller befintliga renoveras bör 
fritidsverksamhetens lokaler också ändamålsanpassas. Det ska finna fritidsgårdar över hela kommunen 
öppna både på eftermiddagar och på kvällar.  

Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap 
för alla åldrar.  

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte 
kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Det 
ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i 
det livslånga lärandet. Några andra verktyg är samarbete med arbetsförmedlingen och en ansvarstagande 
personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där 
individen är i fokus.  

 
 

 

 

 

 

1.1.3 Omsorg 

Kommunens omsorgsarbete ska präglas av hög kvalitet som garanteras genom ett utvecklat 
uppföljningsarbete och jämförelser med andra kommuner. De invånare som kontaktar kommunen ska få 
snabb och korrekt information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation.  

Förebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa 
måste förbättras. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva 
åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Förebyggande insatser, inte minst mot 
missbruk, leder till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. En egen bostad och 
egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de 
hemlösa ska intensifieras. 

Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste 
motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett av våra största samhällsproblem och 
barnmisshandeln ökar. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför 
prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. 
Nyckelområden för politiken är en egen bostad för de utsatta kvinnorna och barnen och skolgång för 
barnen. 

De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och 
förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgsarbetet. 
Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen.  Individen ska få kunskap, redskap och 
möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg. Närståendes insatser fyller en viktig 
funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt och förståelse. Mobilitet och digitaliseringens 
möjligheter ska tillvaratas. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg.  

Övergripande mål: 

Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet. 

Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. 
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När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett omvårdnadsboende ska tillgången till detta 
avgöras utifrån behovet av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på 
omvårdnadsboende. Det ska vara möjligt även för äldre med låg pension att bo på ett sådant boende 
utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig 
bemanning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som omvårdnadsboende är det särskilt viktigt att 
kommunen strävar efter stor personalkontinuitet. 

Nu har lagen om valfrihetssystem införts inom särskilt boende. Detta ger vårdbolagen större spelrum 
och ökar kraven på tillsyn och uppföljning av verksamheten.  

 

 

 

 

 

1.1.4 Integration och kommunikation  

Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges lika 
möjligheter att mötas och vara delaktiga i den demokratiska processen. Segregation och diskriminering ska 
bekämpas med utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. Vi kan aldrig acceptera att man gör skillnad på 
människor.  

I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en central 
mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja 
föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet till föreningslivet efter den mångåriga 
neddragningen. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Sollentuna ska vara 
en levande kulturkommun både för den som vill utöva kultur och för kulturkonsumenter. 

Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på 
dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas. 
Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen så att t ex politiskt fattade beslut sprids i 
organisationen. Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. 

 
 

 

 

 

 

 

1.1.5 Miljö och klimat 

Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt 
arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet, inte minst utifrån miljö- och 
klimatberedningens slutsatser, och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg. 
Arbetet med Grön-IT innebär att man tar ett grepp för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunen 
har också ett stort informationsansvar gentemot kommuninvånarna 

En kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan har genomförts. Det är angeläget att 
mätning och påverkan av energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter 
fortsätter. Åtgärder utifrån kartläggningen behöver beslutas.  

Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga. 
Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva. 

Övergripande mål: 

Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv. 

Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet. 

 

Övergripande mål: 

Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling. 

Utveckla den interna kommunikationen. 

Öka öppenhet och mångfald så att barn, ungdomar och vuxna känner trygghet och 
engagemang i samhället. 
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Andra åtgärder är lättare att genomföra om kommunen hjälper till.  Detta kan exempelvis ske genom att 
sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information. 

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

Det är viktigt att kommunen hanterar utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en 
god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett 
framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka för att spårväg ansluts till Sollentuna Centrum. Vi 
vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram ett alternativ till att bygga ytterligare 1-2 
järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För respektive parti 

 

 

 

Freddie Lundqvist (S)   Peter Godlund (MP) 

 

 

 

 

Barkat Hussain (V)  

  

Övergripande mål: 

Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa 
förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina 
utsläpp av växthusgaser. 

Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens 
invånare 
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2 Det ekonomiska läget i Sollentuna kommun 

2.1 Samhällsekonomin 

De fortsatt negativa signaler från omvärlden gör att bedömningen för svensk ekonomi skruvas ner. 

Sverige Kommuner och Landsting (SKL) räknar nu med att BNP ökar enbart 1,2 procent 2013, dvs. 

samma tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 

2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än i år. Trots vikande 

sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget 

med 1,2 procent 2013.  

Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela 2013. Även om tillväxten i 

ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. 

Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är 

först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen. 

2.2 Ökande arbetslöshet 
Efter hand som läget på arbetsmarknaden försämras med svagare sysselsättningsutveckling och 

avtagande löneökningstakt som följd sjunker skatteunderlagets tillväxttakt till drygt tre procent år 2013. 

Det innebär en avsevärd försvagning jämfört med den underliggande utvecklingen år 2011. När 

sysselsättningen åter ökar år 2014 motverkas effekten på skatteunderlaget av att den automatiska 

stabiliseringen av de allmänna pensionerna håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger den 

konjunkturella återhämtningen än bättre fart åt sysselsättningstillväxten och det stramare läget på 

arbetsmarknaden leder till att löneökningstakten stiger. Då visar också skatteunderlaget goda tillväxttal. 

Arbetslösheten i Sollentuna var i april 2014 5,4%, det är lägre än läns- och riksgenomsnittet, men det är 

också en högre nivå än Sollentuna historiskt sätt har haft. 

 

Tabellen ovan visar att antalet arbetslösa i Sollentuna under senare år bitit sig fast på en högre nivå än i 

varit vana med tidigare. I april 2013 var 1123 personer anmälda som arbetssökande hos 

arbetsförmedlingen.  

2.3 Sollentunas ekonomi  

Sollentuna kommun har goda ekonomiska förutsättningar. Kommunen har en av de högsta 

skattekrafterna av alla kommuner. Kommunen har stora tillgångar på banken. Kommunens 

verksamheter har gått med stora överskott de senaste åren. 
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Det ekonomiska läget fram över ser inte helt ljust ut. Arbetslösheten stiger och ett reviderat 

skatteutjämningssystem ska införas. De kommande åren framförallt 2015 och 2016 blir kärva.  

Ur ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att kommunen på helheten gått med stora överskott varje år 

 

de senaste 10 åren. Det har främst berott på t ex att skatteintäkterna ökat mer än budgeterat. Kommunen 

har i mångt och mycket använt dessa överskott till att lägga pengarna på hög snarare än till att höja 

kvaliteten i verksamheten.  

SKL:s skatteprognoser tenderar också att visa på ett lägre utfall än vad det verkliga utfallet sedan blir. 

Detta har också gjort att kommunes resultat blivit bättre än förvätnat. 

Med bakgrund i ovanstående så anser vi att det är möjligt att under ett år sänka kommunens överskott 

något för att säkra kvaliteten i verksamheterna. 

2.3.1 Budgetutfall och kvalitet i verksamheterna 

Vi kan också konstatera att nämnderna under de senaste åren haft svårt att hålla budgeten. I 

årsredovisningen för 2012 så gick fyra nämnder med underskott och övriga gick på nollresultat eller 

gjorde mindre överskott. Så ser det ut att bli för 2013 också. I den senaste publicerade månadsrapporten 

över kommunens ekonomi går att nämnder antingen med underskott eller gör nollresultat. Det visar att 

nämnderna har ansträngda budgetar. 

Under några år klarar nämnderna att hålla uppe kvaliteten i verksamheten med en snäv budget. Sedan 

börjar kvalitetsbristerna synas. 

Det som vi börjat se under senare år är att kvaliteten börjat försämras. Vi har fått det åskådliggjort t ex i 

den senaste kvalitetsbarometern över äldreomsorgen och i Skolinspektionens kritik mot likvärdigheten i 

skolan. Vi märker det också ökade socialbidragskostnader och kostnader för placeringar inom 

socialnämnden. I brister i tillgång till elevhälsovård. I långa köer och höga avgifter till kulturskolan. 

Andelen som jobbar deltid och har visstidsanställningar är hög. För att nämna några saker. 

3 Bostadsbyggande och befolkning 

3.1 Bostadsförsörjning 

För kommuner i Stockholmsregionen är bostadsbeståndet en avgörande faktor för 

befolkningsutvecklingen. Sollentuna kommun är i början av en period med stort bostadsbyggande.  

Fram till 2022 planeras det för drygt fem tusen bostäder. Bland ny stora områden kan nämnas Väsjön, 

Sollentuna centrum östra delen samt Norra Silverdal. Vårt långsiktiga bostadsbyggnadsmål är att bygga i 

genomsnitt 450 nya bostäder per år. Vi kan också konstatera att Sollentuna kommuns byggnadstakt 

under de senaste decennierna har varit på en sådan nivå att Sollentuna har en del att bygga i kapp. 
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Det är oroväckande att det kommunägda bostadsbolaget Sollentunahem inte kommer att bygga något de 

närmaste åren. När pågående bygget i kvarteret Terrinen är klart runt årsskiftet 2013/2014 så har inte 

något Sollentunahem något byggprojekt på gång och kommer tidigast att ha en ny inflyttning tidigast två 

år senare.  

Antalet hyresrätter i kommunen behöver öka. De har blivit cirka 1000 stycken färre de senaste 10 åren 

beroende på ombildningar till bostadsrätter, trots att Sollentunahem de senaste åren byggt. Även andra 

aktörer som vill bygga och äga hyresrätter är välkomna till Sollentuna. 

3.2 Befolkningsutveckling 

Under 2012 ökade kommunens befolkning med 968 personer motsvarande 1,5 procent till 66 859 

invånare per den sista december. 

Hur många som bor i kommunen och i vilken ålder de är har även stor inverkan på kommunens 

kostnader. Detta oavsett om det är kostnader för verksamhet i egen regi eller kostnader för verksamheter 

som bedrivs entreprenad.   

Enligt befolkningsprognosen kommer Sollentunas befolkning öka med drygt 12 000 personer under 

perioden och uppgå till knappt 79 000 personer år 2022. Befolkningen beräknas öka varje år under 

prognosperioden. År 2016 och 2020 bedöms befolkningstillväxten bli som störst till följd av ett relativt 

stort antal planerade inflyttningsklara bostäder under dessa år  
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4 Mål och åtaganden 

Nedan redovisas, under respektive fokusområde, de kommunövergripande målen med beskrivande 

texter samt nämndernas åtaganden.  De förändringar som vi gjort jämfört med majoritetens förslag 

markeras i röd kursiv stil. 

4.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 

Mål 1 
Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet 

För att på bästa sätt kunna utnyttja kommunens finansiella resurser krävs en god kontroll över den 

löpande användningen av fördelade medel. Det krävs också ett större fokus på att utveckla 

verksamheternas effektivitet och kvalitet. Både ur det politiska perspektivet och på olika nivåer i 

tjänstemannaorganisationen behövs bra underlag för uppföljning, analys och beslut. För att åstadkomma 

detta behöver kommunens ledningssystem med därtill kopplade stöd- och styrprocesser utvecklas.  

Ur det finansiella perspektivet handlar ett effektivt resursutnyttjande på alla nivåer om respekt för den 

resurstilldelning som gjorts och en aktiv kontroll av hur medlen används samt beredskap att hantera 

avvikelser.  Ur verksamhetsperspektivet handlar det om att utveckla former för att inventera, utveckla, 

analysera och kommunicera verksamhetens kvalitet och effektivitet 

Att bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet men med ett minskat resursutnyttjande är ett sätt att 

öka effektiviteten. Ett annat sätt är att höja kvaliteten med oförändrat resursutnyttjande. För att lyckas 

med ökad effektivitet krävs öppenhet för nya tankesätt, lösningar och idéer och en vilja att ständigt 

utveckla och förbättra. Det kommer också vara nödvändigt att lyssna mot omvärlden och samverka med 

andra aktörer både inom kommunen, med andra kommuner och med olika typer av externa aktörer. 

Ett led i att utveckla organisationens effektivitet handlar också om att tydligt definiera vad som ska 

åstadkommas, både i den dagliga driften och ur ett utvecklingsperspektiv, samt att följa upp och 

utvärdera resultatet. 

 

Nämndövergripande åtaganden 

Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar 

(Samtliga nämnder)  

Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas 

kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder)  

Nämndspecifika åtaganden 

Utveckla och införa e-tjänster för att förenkla medborgarnas kontakter med miljö- och 

byggnadskontoret (Miljö- och byggnadsnämnden) 

Öka andel tid som läggs på operativ tillsynsverksamhet (Miljö- och byggnadsnämnden) 

Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt 

under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive 

verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet).  (Vård- och 

omsorgsnämnden) 
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Mål 2 
Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet 

Kommunen ska vara en aktiv part i kontakterna med företagen för att fortsätta att utveckla 

företagsklimatet i kommunen. Det är viktigt att det finns ett fungerande samspel mellan kommun och 

näringsliv, dvs. att den ömsesidiga förståelsen för näringslivets och kommunens villkor ökar med ett 

aktivt agerande. Ökat samarbete ger större insyn och förståelse för varandras beslutsprocesser och 

därmed minskar friktionen i t ex detaljplaneprocesser.  

Det kan ske bl.a. genom att: 

 tillvara ta gemensamma intressen genom att utveckla samarbetet (ex. utveckling av 

stationssamhällena) 

 träffa och besöka företag och företagare för att ta reda på deras behov och villkor 

 förbättra tillgängligheten och servicen till företagare (ex. handläggningstider, korta beslutsvägar, 

förenklingar i olika processer) 

 ge information om vilka förvaltningarna och funktioner som ansvarar för vad 

 aktivt verka för att uppmuntra nyföretagande och utveckling av befintliga företag 

 

Nämndspecifika åtaganden 

Med ett särskilt fokus på samhällsbyggnadsfrågorna, underlätta företagens kontakter med 

kommunen samt kvalitetssäkra kommunens hantering av näringslivsrelationerna.  

(Kommunstyrelsen) 

Aktivt arbeta med att skapa möjligheter och stödja nämnderna i dialogen med näringslivet 

inom nämndernas olika ansvarsområden (Kommunstyrelsen) 

Arbeta aktivt och ha en samordnande roll i arbetet för att tillhandahålla och tillgodose 

behovet av olika former av praktikplatser i kommunen (Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden) 

Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra nämndens arbete inom 

samtliga ansvarsområden.  (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) 

Utveckla och skapa dialog med näringslivet om behov och förutsättningar för företagsamhet i 

Sollentuna (Miljö- och byggnadsnämnden) 

Stärka det konsultativa och kommunikativa förhållningssättet i myndighetsrollen (Miljö- och 

byggnadsnämnden) 

Aktivt erbjuda sin verksamhet mot näringslivet (Kultur- och fritidsnämnden) 

Förtydliga information om och minska handläggningstiderna vid myndighetsbeslut samt vid 

andra kontakter med företag.  (Vård- och omsorgsnämnden) 

Förenklade upphandlingsformer (Trafik- och fastighetsnämnden) 

Etablera samarbete med företagare (Trafik- och fastighetsnämnden) 
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Mål 3 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden 

Kommunen ska skapa förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 

Genom olika insatser ska attraktionen för att arbeta inom kommunen öka.  

Arbetserbjudandet ska vara attraktivt genom rätt lön och möjlighet till flexibla villkor. Äldre 

medarbetare ska uppmuntras till att arbeta kvar längre. 

För att säkerställa en god kvalitét och minska risken för felrekryteringar ska rekrytering ske enligt 

framtagen process.  

En god introduktion till arbetsuppgifterna och kommunen ska genomföras för att underlätta för 

nyanställda att snabbt och effektivt sätta sig in i sitt arbete. 

För att säkerställa god fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska alla verksamheter arbeta efter 

arbetsmiljöprocessen. 

 

Nämndövergripande åtaganden 

Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder)  

Nämndspecifika åtaganden 

Skapa förutsättningar som ger en god arbetsmiljö (Socialnämnden) 

 

Mål 4 
Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter 

Varje medarbetare/chef ska ha ett årligt medarbetarsamtal där en individuell utvecklingsplan fastställs.  

Medarbetares/chefers förmåga och vilja till utveckling inom kommunen ska uppmuntras.  

En medarbetare/chef som söker en intern tjänst och kvalificerar sig enligt gällande kravprofil ska alltid 

kallas till intervju. 

Medarbetare/chef har både rättighet och skyldighet att vara delaktiga i verksamhetens utformning och 

utveckling. 

 

Nämndövergripande åtaganden 

Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder)  

Nämndspecifika åtaganden 

Utveckla förbättringssystem inom miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (Miljö- och 

byggnadsnämnden) 

Erbjuda utbildningar i coachande ledarskap i nämndens verksamheter (Kultur- och 

fritidsnämnden) 
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4.2 Utbildning 

Mål 5 
Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet 

Sollentunas barn och ungdomar ska ha möjligheter att utvecklas och att möta utmaningar på sin egen 

nivå oavsett viken skola de väljer att gå i. Det innebär att det måste skapas en likvärdighet mellan 

skolorna och samtliga skolor ska ha höga och jämna kunskapsresultat. Likvärdigheten gäller även den 

fysiska och psykiska skolmiljön. 

En förutsättning för goda resultat är att det finns tillräckligt med tid för det pedagogiska arbetet. Det är 

därför viktigt att begränsa och effektivisera det administrativa arbetet för både lärare och skolledare så 

att tid frigörs för kärnuppdraget. Det är även viktigt att lärare och skolledare är motiverade, engagerade 

och kompetenta. 

Varje elev är unik och har sina speciella förutsättningar. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet 

att utvecklas till sin fulla potential. Det är även viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sina egna 

intressen.  

En revidering av ersättningssystemet som i högre grad än idag säkerställer likvärdigheten till resurser 

för eleverna såsom utbildad personal inom alla funktioner, skolhälsovård, SYV och särskilt stöd ska 

göras.   

För att uppnå målet är tillgången till rätt utbildade och kompetenta lärare i alla funktioner av största 

vikt. 

 

Nämndspecifika åtaganden 

Likvärdigheten ska öka. Alla skolor ska förbättra sina resultat med fokus på de verksamheter 

som har lägst resultat (Barn- och ungdomsnämnden) 

Sollentunas elever ska uppleva trygghet i skolan.  Även andra faktorer som skapar otrygghet 

som brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska uppmärksammas. (Barn- och 

ungdomsnämnden) 

Verka för att alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning (Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden) 

Verka för att alla som har rätt till ”Svenska för invandrare” SFI eller som behöver kommunal 

vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier snabbt får tillgång 

till utbildning.  (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) 

Stödja skolorna i arbetet att utveckla skolbiblioteken (Kultur- och fritidsnämnden) 

Genom kulturskolan stödja skolorna gällande dans och drama i undervisningen.  (Kultur- och 

fritidsnämnden) 

 

Mål 6 
Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande 

Det livslånga lärandet börjar i förskolan och fortsätter sedan genom hela livet. Det sker inom ramen för 

den reguljära skolgången men även inom andra former av studier senare i livet. Det livslånga lärandet 

omfattar både lärande med koppling mot arbetslivet och lärande för ett gott liv, t.ex. kulturskola, 

svenska för invandrare (SFI), studiecirklar, utbildning kring hälsa etc. Det är viktigt att bejaka lusten att 

lära i livets alla stadier. För att ge alla elever goda möjligheter senare i livet är det viktigt att snabbt 

fånga upp de ungdomar som hoppar av skolan för att de snabbt ska få hjälp att finna en ny väg, 

Valfrihet är en viktig komponent för att bemöta olika människors behov, alla lär inte på samma sätt. 

Med en stor valfrihet behövs bra vägledning för de individer som har svårt att göra sina val.  
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För att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande är det viktigt att som arbetsgivare erbjuda en 

flexibel arbetsmiljö där vidareutbildning blir möjlig.  

Fritidsverksamheten har en viktig roll inom lärandet och även där ska personal ha rätt utbildning och 

kompetens. 

 

Nämndspecifika åtaganden 

Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas (Barn- och 

ungdomsnämnden) 

Skapa bättre förutsättningar för medborgare att fortsätta studera eller få ett arbete 

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) 

Bidra till att demokratisera teknikutvecklingen (Kultur- och fritidsnämnden) 

Ge placerade barn förutsättningar att förbättra utbildningsresultatet (Socialnämnden) 

Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att 

stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.  

(Vård- och omsorgsnämnden) 

4.3 Omsorg 

Mål 7 
Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv. 

Förebyggande insatser ska vara i fokus i livets alla skeden. Barnperspektivet är en viktig del i detta 

arbete. Alla barn ska ha rätt till en barndom och det är avgörande att barns problem uppmärksammas i 

tid. För att stärka barnens trygghet är det viktigt att ge stöd till föräldrar som önskar och behöver det.  

Skolan och civilsamhället är viktiga arenor där barn och ungas problem kan identifieras och fångas upp.  

Samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer måste förstärkas för barnens bästa.  

Kommunen ska ha förståelse för invånarnas livspussel, eftersträva en god livsmiljö och arbeta för att 

uppnå jämlika levnadsvillkor.  

En viktig förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv är att invånarna har tak över 

huvudet och egen försörjning vilket vi aktivt ska verka för.  

Kommunens äldre invånare ska erbjudas ett aktivt och socialt liv. Kommunen ska prioritera 

förebyggande insatser som höjer de äldres livskvalitet och kvalitén inom äldreomsorgen. 

Nämndspecifika åtaganden 

Inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i Sollentuna centrum (Miljö- och 

byggnadsnämnden) 

Utveckla och tillgängliggöra fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning (Kultur- 

och fritidsnämnden) 

Utveckla samarbetet med civilsamhället (Socialnämnden) 

Arbeta förebyggande för att motverka risker för fall, undernäring och sår uppstår i vård- och 

omsorgsarbetet.  (Vård- och omsorgsnämnden) 

Arbeta förebyggande för att utveckla nya och fler möjligheter till fysisk och intellektuell 

stimulans för vård- och omsorgsnämndens målgrupper.  (Vård- och omsorgsnämnden) 

Tillgången till elevhälsovård ska öka och vara jämlikt fördelad (Barn- och 

ungdomsnämnden) 
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Mål 8 
Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet 

Sollentuna kommun ska erbjuda vård- och omsorg som i livets alla skeden präglas av hög kvalitet och 

värdighet. Den dagen brukaren behöver stöd ska de på ett enkelt sätt komma i kontakt med kommunen. 

De ska mötas av förstående anställda som förmedlar korrekt information och som tar hela individens 

situation i beaktande. Vi ska motverka ”stuprörstänk” och eftersträva effektivitet.  

Den höga kvalitén ska uppnås genom bland annat ett frekvent uppföljningsarbete och tydlighet i 

upphandlingsprocessen.  

Valfrihet ska prägla kommunens verksamhet. Invånarna ska kunna välja en aktör utifrån sina önskemål 

och behov. Anhöriga ska erbjudas en självklar plats i omsorgsarbetet och mötas med förståelse.  

Beprövade arbetsmetoder ska tillämpas och vi ska eftersträva att använda evidensbaserad praktik (EVP). 

E-hälsan fyller en viktig funktion när det gäller att öka tillgängligheten och effektivisera vårdinsatserna.  

 

Nämndspecifika åtaganden 

Arbeta för att den enskilde får rätt insats i rätt tid utifrån individens behov och livssituation 

(Socialnämnden) 

Öka individens delaktighet och inflytande.  (Vård- och omsorgsnämnden) 

Utveckla och stimulera valmöjligheter (Vård- och omsorgsnämnden) 

Utveckla och förbättra kvaliteten i bemötande.  (Vård- och omsorgsnämnden) 

 

4.4 Miljö och klimat 

Sollentunas klimatstrategi med tillhörande åtgärdsplan utgör det övergripande styrdokumentet för 

Sollentuna kommuns klimatarbete. Klimatstrategin med tillhörande åtgärdsplan har ett 

koncernperspektiv och omfattar både kommunens och bolagens arbete med klimatfrågorna. En ny 

åtgärdsplan (2012/2013) antogs av kommunfullmäktige 2013-02-13. 

Åtgärdsplanen 2012/2013 pekar ut ytterligare två viktiga styrdokument för klimatarbetet; 

Energieffektiviseringsstrategin och Avfallsplanen. Energieffektiviseringsstrategin är kopplad till det 

statliga energieffektiviseringsstödet medan Avfallsplanen, vars delmål nu är under omarbetande, är ett 

gemensamt styrdokument för SÖRAB-kommunerna. 

Klimatstrategins åtgärdsplan ger en grund för arbetet med att ta fram åtaganden och handlingsplaner 

inom ramen för kommunfullmäktiges målstyrning av nämnderna. För att stärka detta samband ska 

arbetet med nästa version av åtgärdsplanen till Klimatstrategin tydligare samplaneras med 

budgetprocessen. 

 

Mål 9 
Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för 
invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser 

Kommunens antagna klimatstrategi ger en bakgrund till det kommunövergripande målet. 

”Nettoutsläppen av växthusgaser behöver reduceras och minska 

till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen 

inte överstiger 2 grader Celsius. Detta kräver kraftfulla åtgärder. 

Strategin för kommunens klimatarbete är: 

1. Bidra till att sprida och öka kunskapen om olika handlingsalternativs klimatpåverkan. 

2. Skapa förutsättningar för klimatsmarta val. 
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3. Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter.” 

 

Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser kan även leda till andra positiva effekter. Exempelvis 

leder minskad biltrafik till såväl lägre utsläpp, som mindre buller och färre partiklar. 

Det är viktigt att se klimatpåverkan i ett helhetsperspektiv, exempelvis genom att beakta den totala 

påverkan från varor och tjänster. 

Nämndövergripande åtaganden 

Tillgängliggöra kunskap och information om olika konsumtionsvals klimatpåverkan 

(Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden)  

Minska klimatpåverkan från trafiken inom kommunen (Kommunstyrelsen, Trafik- och 

fastighetsnämnden)  

Minska klimatpåverkan från kommunens fastigheter (Kommunstyrelsen, Trafik- och 

fastighetsnämnden)  

Minska mängden koldioxid i luften genom att öka natur- och parkmarkens förmåga att 

långsiktigt binda kol (Kommunstyrelsen, Trafik- och fastighetsnämnden)  

Nämndspecifika åtaganden 

Minska klimatpåverkan från avfallshanteringen (Kommunstyrelsen) 

Kunskapsuppbyggnad om kommunens klimatpåverkan i syfte att minska den 

(Kommunstyrelsen) 

Villkor vid markanvisning som bidrar till att minska klimatpåverkan (Kommunstyrelsen) 

Måltidssituationen i skolan ska förbättras och matsvinnet ska minska (Barn- och 

ungdomsnämnden) 

Nämnden ska genomföra åtgärder som internt, direkt påverkbart, minskar utsläppen av 

växthusgaser (Vård- och omsorgsnämnden) 

 

Mål 10 
Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens invånare 

Målet bygger på det nationella miljömålet om en god bebyggd miljö som bland annat innebär att natur- 

och kulturvärden ska tas tillvara samt att bebyggelsen ska utformas så att långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas.  

För att uppnå en god bebyggd miljö överallt fordras att kvaliteten på luft och vatten förbättras och att 

bullerstörningarna minskar. En giftfri miljö ska eftersträvas.  

Andra faktorer är sådana som påverkar människors möjligheter till olika livsval, exempelvis tillgången 

till arbete, utbildning, bostäder med mera. Utformningen av bebyggelse, transport/infrastruktur skapar 

möjligheter till en mångfald av funktioner som i sin tur ger förutsättningar för en miljövänlig och 

resurseffektiv livsstil.  

Miljöfaktorer som tillgång till attraktiva när- och grönområden, estetiska aspekter med mera påverkar 

också. Det är viktigt att den bebyggda miljön tillvaratar platsens kvaliteter och utvecklas efter 

människors behov. Att skapa delaktighet är därför av stor vikt. 

Nämndspecifika åtaganden 

Integrera dagvattenfrågan i den planerade fördjupningen av översiktsplanen för den urbana 

grönstrukturen ("blågröna planen") (Kommunstyrelsen) 

Arbeta för en hälsosam inomhusmiljö i boende genom riktad tillsyn av flerbostadshus (Miljö- 
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Nämndspecifika åtaganden 

och byggnadsnämnden) 

Genom tillsyn följa upp att Trafikverket vidtar åtgärder enligt fastlagt åtgärdsprogram 

(fastlagd senast 2013) (Miljö- och byggnadsnämnden) 

Minskad bullerstörning (Trafik- och fastighetsnämnden) 

Barnens natur i Sollentuna (Trafik- och fastighetsnämnden) 

4.5 Integration och kommunikation 

Mål 11 
Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade 

FN:s barnkonvention utgör en grund för att skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar. De 

ska påminnas om sina rättigheter och förutsättningar för att ta ansvar för sin egen utveckling och att 

aktivt kunna ta del i utformningen av Sollentuna.  

Kommunens, företagens och arbetsgivarnas delaktighet är viktigt i ett aktivt mångfaldsarbete för ett mer 

inkluderande arbetsliv för alla.   

Alla barn och vuxna ska uppleva trygghet t.ex. genom att kommunens personal kraftigt markerar om 

mobbing eller andra förtryckande attityder förekommer inom kommunens verksamheter. Nolltolerans 

ska alltid gälla. Trygga barn och ungdomar innebär ett bättre resultat för elever och skola. 

En förutsättning för att känna trygghet i sin vardag är en bostad och möjlighet till egen försörjning.  

Kommunen, med sina olika verksamheter, ska börja med att vara en god förebild när det gäller 

rekrytering av personal – rekryteringen syftar till att på arbetsplatsen återspegla den naturliga blandning, 

som finns i befolkningen. Detta skapar i sin tur en större öppenhet för mångfald. 

Att kunna förstå och prata svenska är avgörande för delaktighet i samhället.   

 

Nämndspecifika åtaganden 

Integrationen av nyanlända elever ska bli snabbare och deras resultat ska öka.  (Barn- och 

ungdomsnämnden) 

Utveckla samarbetet med föreningslivet för att möjliggöra för fler ungdomar att ta del av 

fritidsaktiviteter (Kultur- och fritidsnämnden) 

Hjälpa föräldrar att vara föräldrar (Socialnämnden) 

Ett väl utvecklat mottagande av ensamkommande flyktingbarn (Socialnämnden) 

Underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie 

arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen (Vård- och 

omsorgsnämnden) 

Den förebyggande verksamhet ska ha ett innehåll som främjar mångfald.  (Vård- och 

omsorgsnämnden) 

 

Mål 12 
Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling 

Invånarna ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av kommunen.  

Det kan till exempel innebära att man skapar en dialog med olika intressenter inför ett politiskt beslut. 

Syftet med dialogen måste vara klargjort och en plan för hur man ska informera om resultatet av 

dialogen samt hur processen ska går vidare måste finnas.  
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För att stärka dialogen behövs samlingslokaler i alla kommundelar för att främja samhörighet och 

underlätta för föreningslivet. 

Ett annat exempel är att planera för hur en verksamhet kan höja kvaliteten och effektiviseras med hjälp 

av brukardialoger eller e-tjänster. 

Ett tredje exempel är att sprida information och nyheter om vad som händer i kommunen och dess 

verksamheter. Information ska utformas så att den är begriplig för alla oavsett kanal. Att nå olika 

språkgrupper i kommunen bör eftersträvas.  

Vi ska ha enkla och tydliga kontaktvägar och de styrdokument reglerar hur vi hanterar information och 

kommunikation ska beaktas. 

Målet innebär, att nämndernas arbete inom ramen för gällande lagstiftning och kommunuppdrag, aktivt 

ska planeras och genomföras på sådant sätt att tecken på utanförskap och segregation uppmärksammas, 

förebyggs och åtgärdas. 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är grundläggande i all kontakt mellan kommunen och 

kommunens invånare. 

 

Nämndövergripande åtaganden 

Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för 

invånarna (Samtliga nämnder)  

Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (Barn- och 

ungdomsnämnden, Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden)  

Nämndspecifika åtaganden 

Utveckla samverkan med den ideella sektorn (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) 

Planera och strukturera informations- och kommunikationsinsatser där respektive aktivitets 

syfte, mål och tillvägagångssätt tydligt beskrivs i en kommunikationsplan (Miljö- och 

byggnadsnämnden) 

Utveckla besökarnas delaktighet för att förbättra verksamheten (Socialnämnden) 

Nämndens utvecklingsarbete och framtidsperspektiv ska aktivt kommuniceras med 

medborgarna.  (Vård- och omsorgsnämnden) 
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Mål 13 
Utveckla den interna kommunikationen 

En god och tillfredsställande intern kommunikation skapar en känsla av samhörighet, och ger möjlighet 

till värdefull kunskapsöverföring. 

Vi måste arbeta för att påminna varandra om att driva den interna kommunikationen. Ansvar, roller och 

beslut måste tydliggöras på ett medvetet sätt. Chefens har en viktig roll som budbärare och kulturskapare 

och den interna kommunikationen är ett viktigt styrmedel.  

Tillgång till rätt information är en förutsättning för överblick, sammanhang och för att veta vad som 

gäller. Vi måste arbeta för att säkerställa att alla medarbetare har tillgång till rätt information och att vi 

anordnar forum för dialog, detta är viktigt för att kunna bidra till utvecklingen av verksamheten.  

Tillgång till information ökar kunskapen om kommunens uppdrag, styrning och arbetssätt detta skall 

utvecklas och gemensamma modeller och processer för styrning och uppföljning ska följas.  

En god intern kommunikation är en förutsättning för sammanhållen och trovärdig extern 

kommunikation.  

Vårt kommungemensamma intranät ska vara navet för den interna informationen och utgöra ett stöd i 

arbetet samt underlätta dialog och samarbete. Det är viktigt att resurser för förvaltning, underhåll och 

utveckling av intranätet avsätts och att vi gemensamt tar ansvar för att utnyttja intranätet för att utveckla 

den interna kommunikationen. 

 

Nämndövergripande åtaganden 

Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och 

tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga 

nämnder)  

Nämndspecifika åtaganden 

Med de nya IT-verktyg som står till buds ska stadsbyggnadsprocessen skapa nya arbetsytor 

för en intern kommunikation av hög kvalitet (Kommunstyrelsen) 

Delaktighet i skapande av forum för dialog med andra verksamheter (Kultur- och 

fritidsnämnden) 

Genom införandet av ett nationellt fackspråk säkerställa korrekt informationsöverföring i 

vård- och omsorgsprocessen.  (Vård- och omsorgsnämnden) 
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5 Driftbudget 

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2014 avser budget medan hela 

treårsperioden utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag som kommunfullmäktige 

beviljar. Fullmäktige beviljar inte anslag till Rösjöstyrelsen, vars budget i stor utsträckning utgörs av 

check, peng samt beställningar från nämnder. Beloppen avser i stället det avkastningskrav som styrelsen 

har. 

Driftbudget per nämnd 2013–2016, miljoner kronor 

  Budget 
2013 

Budget 
2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Kommunstyrelsen -128,6 -170,3 -152,6 -152,6 

Överförmyndarnämnden -4,9 -5,3 -5,3 -5,3 

Trafik- och fastighetsnämnden -121,1 -74,9 -75,3 -75,3 

Barn- och ungdomsnämnden -1 309,1 -1 421,0 -1 440,2 -1 464,2 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

-295,7 -302,3 -303,1 -309,0 

Socialnämnden -240,9 -244,7 -244,2 -244.2 

Vård- och omsorgsnämnden -800,7 -822,3 -835,1 -845,8 

Kultur- och fritidsnämnden -112,0 -123,6 -126,8 -126,5 

Miljö- och byggnadsnämnden -14,9 -18,8 -17,2 -17,2 

Rösjöstyrelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 

Summa -3 027,8 -3 183,2 -3 180,0 -3 219,2 

Pensionskostnader -59,0 -63,0 -64,0 -66,0 

Avgår internränta 44,0 36,2 36,6 36,6 

Kommungemensamma poster* -77,0 -14,5 -114,1 -205,6 

Totalt -3 119,8 -3 224,5 -3 321,5 -3 454,2 

     

*) Specifikation av kommungemensamma poster    

Pris- och lönereserv   0,0 -63,2 -129,7 

Volymer         

Osäkerhetsfaktorer  0 -25 -50 

Buffert -15 0 0 0 

KS oförutsedda, bundna medel -39,7 -10,5 -25,9 -25,9 

KS oförutsedda, ospecificerade -22,3 -4,0 0,0 0,0 
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*) KS-oförutsedda Budget 
2014 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Bundna medel    

- KS IT-strategiska satsningar  -9 900 -9 900 

- UAN Programprisersättn Gymnasiet -8 000 -8 000 -8 000 

- KFN Friidrotshall ökad kostnad  -3 000 -3 000 

- KFN nya hallar -2 500 -5 000 -5 000 

    

Summa bundna medel -10 500 -25 900 -25 900 

    

Ospecificerade medel -4 000 0 0 

    

Summa KS-oförutsedda -14 500 -25 900 -25 900 
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6 Investeringsbudget 

Avser investeringar för samtliga berörda nämnder, således även till Rösjöstyrelsen. För 

investeringsprojekt för fastigheter och anläggningar anger fullmäktige i budget- och verksamhetsplan ett 

ramanslag. Större projekt ska specificeras. Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att löpande 

besluta om investeringar för nämndernas resultatenheter. Särskilda medel anslås årligen av 

kommunfullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad limit). Investeringar får endast göras i inventarier, 

datorer, fordon, maskiner och smärre ombyggnader i förhyrda lokaler. 

Investeringsbudget per nämnd 2013–2016, miljoner kronor 

  Budget 
2013 

Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Kommunstyrelsen -2,2 -22,2 -22,2 -22,2 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trafik- och fastighetsnämnden -324,7 -502,2 -421,9 -419,1 

Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

-1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Vård- och omsorgsnämnden -6,3 -3,7 -3,7 -3,7 

Kultur- och fritidsnämnden -8,9 -2,9 -1,7 -1,7 

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Rösjöstyrelsen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Exploateringsverksamhet -83,6 -68,6 -45,7 136,3 

Summa -438,1 -612,0 -487,6 -302,8 
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7 Nämnderna 

Nedan följer en sammanställning av respektive nämnds budgetförutsättningar för åren 2014–2016. 

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag och för vissa nämnder ett anslag för ett antal utpekade 

verksamhetsområden. Budgeterade kostnader och intäkter på övrig verksamhetsnivå återfinns i 

respektive nämnds verksamhetsplan. 

För varje nämnd redovisas även en investeringslimit för perioden.  

I budget för nämnden finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen ska genomföras 

och redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium under hösten 2013. 

Under rubriken Socialdemokraternas prioriteringar redovisas vilka ekonomiska förändringar som vi vill 

göra i relation till majoritetens budgetförslag. 
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7.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag, tkr -128 565 -170 268 -152 568 -152 568 

     

        

     

Investeringslimit, tkr -22 200 -22 200 -22 200 -22 200 

        

7.1.1 Nämndens ansvar 

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna 

kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar även för kommunens plan- och exploateringsverksamhet 

samt är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. 

7.1.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

I budgeten prioriteterar vi fler i arbete, utbildning och förstärkta kvalitetskontroller. 

I kommunstyrelsens budget lägger vi till 20 miljoner kr i investeringsbudgeten öronmärkta för att 

insatser för att minska bullerstörningar. Det kan t ex byta ut bullerplank som är för låga eller tjänat ut 

samt sätta upp nya bullerplank.  

I driftbudgeten lägger vi på sex miljoner kronor ytterligare i ramen för 2014.  

Vi öronmärker pengar till följande åtgärder: 

- Tre miljoner kr till insatser för att garantera kommunanställda rätten att arbeta heltid. Enligt en 

nyligen presenterad undersökning så jobbar ungefär vart femte anställd i kommunen deltid. 

Många av dem gör det ofrivilligt. 

- 500 000 kr för att kommunens verksamheter ska kunna anställa sommarjobbande ungdomar i 

sina verksamheter. I dag arrangeraras inte ett enda sommarjobb i kommunens verksamheter utan 

bara av privata företag. Det vill vi ändra på. Kommunen måste gå före och också erbjuda jobb i 

de kommunala verksamheterna. Det är också ett sätt att få upp intresset hos ungdomarna att 

vilka jobba i kommunen. 

- 2,5 miljon kr till inrättandet av en barnmöjlighetsfond. En fond därifrån skolor och föreningar 

ska kunna söka bidrag för att t ex köpa in utrustning som kan lånas ut till eleverna eller för att 

genomföra aktiviteter. 

7.1.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013.  

 Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för 

framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende 

 Genomföra en förutsättningslös ”gluggutredning” av mark som är lämplig för bostadsbyggande 

 Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala 

delarna av Sollentuna 

 Redovisa hur löneläget bland de kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut i Sollentuna i 

jämförelse med andra kommuner i Stockholms län 

 Redovisa vilka åtgärder, t ex personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan antas 

och med kortare handläggningstid 

 Redovisa hur implementeringen av ”Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män 

på lokal och regional nivå - hållbar jämställdhet” utfallit i kommunens verksamheter 
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 Ta initiativ till förhandling med SL och eventuellt behov av planändring för att skapa en väntsal på 

busstorget i Sollentuna centrum 

 Ansöka om att bli en ”Fair Trade City” 

 Redovisa en plan för hur ett nät snabbcykelvägar kan skapas genom kommunen 

 Redovisa hur antagna detaljplaner kan redovisas på kommunens webbplats  
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7.2 Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag -4 913 -5 340 - 5 340 -5 340 

     

        

     

Investeringslimit 0 0   
        

 

7.2.1 Nämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands 

Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

7.2.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Socialdemokraterna ansluter sig till budget som angetts för överförmyndarnämnden. 

7.2.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Överförmyndarnämnden får inga uppdrag att redovisa under 2014. 
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7.3 Trafik – och fastighetsnämnden 

Trafik- och fastighetsnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag, tkr -121 072 -74 858 -75 298 -75 298 

     

        

     

Investeringslimit, tkr -324 700 -502 200 -421 900 -419 100 

        

 

7.3.1 Nämndens ansvar 

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna 

platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning. Nämnden är tillika trafiknämnd. 

Nämnden förvaltar kommunens mark och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och 

ombyggnad av kommunens fastigheter. 

7.3.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Inom trafik- och fastighetsnämndens verksamhet prioriterar Socialdemokraterna främst 

fastighetsinvesteringar och underhåll, trafiksäkerhet vid förskolor och skolor samt fungerande 

snöröjning. 

Under de senaste åren har inte trafik- och fastighetsnämnden klarat av att göra av med de anslagna 

medlen för fastighetsinvesteringar. Det är inte acceptabelt, inte minst utifrån att standarden på 

kommunens skolor i många fall är undermålig. Nu har nya löften givits om att förutsättningarna har 

ändrats och kontorets förutsättningar förändrats. Vi hoppas att det nu verkligen blir en förbättring. 

Vi höjer nämndens investeringsram med 90 miljoner kr. 50 miljoner ytterligare avsätts för att öka takten 

på renoveringarna av kommunens skolor. I synnerhet behöver renoveringen av Häggviksskolan 

slutföras. 

Vi avsätter 30 mkr till ett nytt boende för socialtjänsten. Syftet med detta är att etablera ett nytt boende 

liknande Åkerbo. Målgruppen kan däremot vara en annan. Genom att etablera detta boende kan 

socialtjänstens kostnader för hotell, vandrarhem och kortsiktiga boendeformer minskas. Detta boende 

bör skapas under 2014 t ex genom att bygga om befintlig fastighet till bostäder. 

Vi avsätter också 10 mkr ur investeringsbudgeten till en förstärkt cykelsatsning. 

7.3.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013. 

 Redovisa hur det genomfört underhåll och investeringar i skolfastigheter stämmer med uppgjorda 

planer och prioriteringar 
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7.4 Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag, tkr -1 309 147 -1 421 007 -1 440 219 -1 464 166 

     

Investeringslimit, tkr -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 

        

 

7.4.1 Nämndens ansvar 

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola. 

7.4.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Likvärdigheten mellan Sollentunas skolor måste förbättras. För att lyckas med det behöver sättet att 

fördela pengar mellan Sollentunas skolor förändras. Vi ger därför ett uppdrag till barn- och 

ungdomsnämnden att ta fram förslag till ett nytt ersättningssystem som garanter likvärdig utbildning 

oavsett vilken skola man väljer. 

Vi vill också avskaffa vårdnadsbidraget.  

I vårt budgetförslag utökar vi budgetramen för 2014 med två miljoner kr. 

Vi öronmärker pengar till följande åtgärder: 

- Två miljoner kronor till en ökad personaltäthet och för att anställa fler behöriga inom 

fritidshemsverksamheten 

- 1,5 miljoner kr till ökad tillgång av elevhälsovård i Sollentunas skolor. Elevernas tillgång till       

t ex skolsköterskor och kuratorer ökar därmed. Sollentuna ligger i dag i bottenskiktet när det 

gäller elevernas tillgång till elevhälsovård 

7.4.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013. 

 

 Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov 

 Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet 

 Redovisa hur användningen av IT påverkar energiförbrukningen i kommunens skolor och förskolor 

 Redovisa hur nämnden arbetar för att förbättra samverkansprocesser mellan skolan, socialtjänst samt 

barn- och ungdomspsykiatrin 

 Redovisa vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser det skulle ge att säkerställa att 

det finns en fritidsgård i varje kommundel 

 Redovisa ett nytt sätt att fördela resurser till förskolor och skolor som strävar efter att ge en 

likvärdighetsgaranti till alla elever och barn 
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7.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag, tkr -295 693 -302 318 -303 186 -309 091 

varav gymnasieutbildning  -219 867 -221 735 -226 640 

        

     

Investeringslimit, tkr -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 

        

 

7.5.1 Nämndens ansvar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, komvux, särvux, sfi samt arbetsmarknadsåtgärder. 

7.5.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

I vårt budgetförslag prioriterar vi insatser för att få fler Sollentunabor i arbete. För att lyckas med det 

krävs att kommunen är en aktiv aktör och såväl genomför egna insatser, men också samarbetar med 

näringsliv och berörda myndigheter. Vi beklagar att samarbetet med arbetsförmedling och 

försäkringskassa inte fungerar optimalt. 

Vi ökar på nämndens ram för 2014 med sju miljoner kr. Vi öronmärker fem miljoner kr för en 

förstärkning av insatserna för att minska arbetslösheten. Alla arbetslösa med försörjningsstöd ska 

erbjudas jobb och som också kan kombineras med utbildning av kommunen. Syftet med det är att få in 

fler på arbetsmarknaden, men också minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.  

En annan del i kommunens arbete inom detta område är att bedriva uppsökande verksamhet mot de 

ungdomar som står utanför såväl arbetsmarknad och utbildning. För detta ändamål öronmärks två 

miljoner kronor. 

Folkbildningen är en viktig aktör i lokalsamhället. Kommunens uppskattning för denna verksamhet 

behöver förtärkas.  

7.5.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013. 

 

 Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov 

 Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om gymnasieexamen 

 Återstarta IB (International baccalaureate) på Rudbeck 

 Redovisa utfallet av vuxenutbildningen avseende hur många som sökt, tagits in samt slutfört sina 

utbildningar 

 Redovisa en handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta i kommunen 

 Redovisa hur man säkerställer att eleverna på Rudbeckskolan får tillgång till IT enligt principen 1:1 
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7.6 Socialnämnden 

Socialnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag, tkr -240 880 -244 683 -244 283 -244 283 

varav ekonomiskt bistånd  -58 591   

        

     

Investeringslimit, tkr -500 -500 -500 -500 

        

 

7.6.1 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 hjälp med 

skuldsanering. Nämnden är huvudman för kommunens invandrarverksamhet.  

7.6.2 Socialdemokraternas prioritering 

Vi initierar i vårt budgetförslag två långsiktiga omställningsprocesser som på sikt ska minska 

Socialtjänstens kostnader. Den ena processen handlar om att få fler i arbete genom bl a att kommunen 

anställer arbetslösa som uppbär försörjningsstöd. En modell som tillämpats i bl a Sigtuna. För detta 

avsätter vi pengar i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget. 

Den andra processen handlar om att minska kostnaderna för tillfälliga boenden på hotell, vandrarhem 

mm. Det är en budgetpost som ökar kontinuerligt. Vi har avsatt medel i trafik- och fastighetsnämndens 

investeringsbudget för detta. Vi tror att det är möjligt att bygga om en befintlig byggnad till ett boende, 

ungefär så som skedde med Åkerbo. Ett boende som kan vara klart under 2014 och vi redan under 2014 

markant kan minska kommunens kostnader för tillfälligt boende. 

Med bakgrund i ovanstående minskar vi Socialnämndens budgetram med två miljoner kr. 

Vi öronmärker pengar till följande åtgärder: 

- 100 000 kr ytterligare till förebyggande informationsinsatser mot droganvändning 

- En miljon kr ytterligare till kvinnofridsarbete. Det kan såväl vara pengar som används för höjt 

föreningsbidrag till kvinno- och tjejjour, men också andra nödvändiga insatser inom området. 

7.6.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013. 

 

 Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika, 

dopningspreparat och tobak 

 Ta fram en policy för att förbättra kommunens mottagande av nyanlända flyktingar 
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7.7 Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag -800 681 -822 375 -835 164 -845 800 

        

     

Investeringslimit -6 300 -3 700 - 3 700 -3 700 

        

 

7.7.1 Nämndens ansvar 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd till personer med funktionshinder samt till personer som 

är äldre än 65 år. Nämnden svarar även för kommunens bostadsanpassningsbidrag samt för 

riksfärdtjänst. 

7.7.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vård- och omsorgsnämnden är förmodligen den nämnd som står för störst utmaningar under de 

kommande åren. Nämnden har först och främst att komma i ordning med sitt ekonomiska underskott. 

Nämnden ska därtill forma sin egen organisation efter det att SOLOM nu bolagiseras. För det tredje så 

kommer nämnden förmodligen att få ansvaret för hemsjukvården när den förs över från landstinget 

antagligen under 2015. För det fjärde så visar den senaste kvalitetsbarometern att det finns brister i 

äldreomsorgen i Sollentuna som behöver åtgärdas. 

Vi föreslås att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med två miljoner kronor. 

Vi öronmärker två miljoner kronor till förbättrad avtalskontroll. I dag kontrollerar vård- och 

omsorgsnämnden endast avtalen när de är på väg att gå ut. Vi vill att det sker en årlig uppföljning av 

avtalen. För att göra det krävs det mer personal som jobbar med detta och de öronmärkta pengarna ska 

användas för denna personalförstärkning. 

7.7.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013.  

 

 Nämnden får i uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsansvar arbeta fram förslag för E-

hemtjänst/hemsjukvård som ska underlätta för individ och närstående ska få kunskap, redskap och 

möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin hemtjänst/hemsjukvård genom att mobilitet och 

digitaliseringens möjligheter tillvaratas. 

 Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka 

insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån 

 Redovisa vilka initiativ som nämnden gjort för att höja kvaliteten på särskilt boende inom de delar 

som enligt kvalitetsbarometern låg under 1,0 

 Redovisa vilka effekter som bolagiseringen av SOLOM har fått på nämndens verksamhet såväl 

ekonomiskt som verksamhetsmässigt 
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7.8 Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag -112 011 -123 584 -126 784 -126 484 

     

        

     

Investeringslimit -8 900 -1 700 -1 700 -1 700 

 

7.8.1 Nämndens ansvar 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. Nämnden 

ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till nämndens ansvarsområde hör även 

fritidsfiske och turism. 

7.8.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi föreslår att nämndens budgetram höjs med sex miljoner kr. Dessa pengar ska användas för att öka 

kommunens stöd till föreningslivet samt till kulturskolan. 

Sollentunas kulturskola är i dag uppskattad av Sollentunaborna och söktrycket är väldigt stort samtidigt 

som avgifterna är höga. Vi vill långsiktigt ge plats för fler barn i kulturskolan och samtidigt sänka 

avgifterna. Vi öronmärker därför som ett första steg fyra miljoner kr, utöver vad som finns i majoritetens 

budget för kulturskolan, till att minska kön till kulturskolan och gruppernas storlek. 

Sollentuna har ett rikt föreningsliv som gör en stor förebyggande insats i samhället. Föreningslivet bärs i 

stort upp av ideella krafter. Kommunens stöd till föreningslivet har urholkats under det senaste 

decenniet. Vi öronmärker därför två miljoner kronor till att höja föreningsstödet. De pengarna ska 

användas enligt följande: 

- Stödet till idrotts- och ungdomsföreningar höjs med 1 miljon kr jämfört med den nivå som gäller 

för 2013 

- Stödet till kulturföreningar höjs med 200 000 kr jämfört med den nivå som gäller för 2013 

- Vi vill införa ett stöd till föreningar som erbjuder ”kollo”-verksamhet för barn under några 

veckor under sommarlovet. Vi öronmärker 700 000 kr till detta. 

- Vi vill också flytta över föreningsstödet till pensionärsorganisationerna till kultur- och 

fritidsnämnden från vård- och omsorgsnämnden. Pensionärsorganisationernas arbete är en del av 

föreningslivet och borde därför ligga tillsammans med övriga delar av föreningslivet. Vi 

öronmärker 100 000 kr till ett höjt stöd till pensionärsorganisationerna. 

7.8.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013.  

 

 Inför budget 2015 får nämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för att anlägga ett utomhusbad i 

kommunen. 

 Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter för barn under sommarlovet 

 Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever 
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7.9 Miljö – och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag -14 876 -18 817 -17 227 -17 227 

     

        

     

Investeringslimit -2 000 -2 000 - 2 000 -2 000 

        

 

7.9.1 Nämndens ansvar 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt utövar tillsyn över rökförbud i restauranger. Nämnden har därutöver ansvar 

för bygglovsverksamheten samt de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen. 

7.9.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Socialdemokraterna ansluter sig till majoritetens förslag till budget. 

7.9.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013.  

 

 Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser om förbättring 

av luftkvaliteten i kommunen 
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7.10 Rösjöstyrelsen 

Rösjöstyrelsen Budget 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Nettoanslag 80 80 80 80 

     

        

     

Investeringslimit -500 -500 -500 -500 

        

 

7.10.1 Nämndens ansvar 

Rösjöstyrelsen bedriver förskola, förskoleklass- och grundskoleundervisning vid Rösjöskolan. 

7.10.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Inga förslag till förändringar. 

7.10.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2014 

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och 

redovisas till kommunfullmäktige under 2014. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha 

redovisningen, tas fram under hösten 2013.  

 Redovisa hur Rösjöskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov 

 Redovisa hur Rösjöskolan arbetar för att förbättra samverkansprocesser mellan skolan, socialtjänst 

samt barn- och ungdomspsykiatrin 
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7.11 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet 

Kommunstyrelsen - 
exploateringsverksamhet 

Prognos 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

     

Netto -83 613 -68 623 -45 679 136 266 

Inkomster 138 690     156 040 253 045 333 459 

Utgifter -222 303 -224 663 -298 724 -197 193 

        

 

7.11.1 Allmänt 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för 

bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden. 

Kommunens budget och investeringsplan för exploateringsverksamheten berör kommunstyrelsen som 

ansvarig för exploateringsverksamheten och tillhörande investeringar.  

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter samt 

svarar för program, översiktsplaner och detaljplaner. 

Översiktplanen har antagits av kommunfullmäktige 2012-12-12 (KF § 143). 

För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsav-

stånd mellan utgifter och inkomster. 

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

7.11.2 Budget 2014 samt investeringsplan 2015–2016 

Planerad exploatering fortgår för Väsjöområdet.  

Under 2014 pågår program/förstudier för Helenelunds Centrum, Turebergs Allé, Vision för Rotebro med 

flera. Projekt i projekteringsfas kommer vara bland annat Kappetorps industriområde, Sjöstjärnan, 

Topplocket, Tidskriften. 

Genomföranden som pågår under 2014 är till exempel Tabellen, Kassen, Silverdal, Hammarbacken, 

Staven, Breddens industriområde och Sollentuna Centrum/bostäder. 

Utbyggnad av infrastruktur enligt gällande detaljplaner medför ökade kapitaltjänstkostnader avseende 

gator och parker 

7.11.3 Förändringar 

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är 

stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera över tiden. 
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8 Skattesats, övrig finansiering och utdelning från 
bolagen 

8.1 Skattesats 
Skattesatsen för 2014 uppgår till 18,10 kronor. Den är därmed oförändrad mot 2013. 

Sollentuna kommuns skattesats för 2013 på 18,10 är jämförelsevis låg. Motsvarande värde för 

Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,29 respektive 20,62. 

Kommunal skattesats 2013, kronor 

 Riket Länet Sollentuna 

Kommun 20,62 18,29 18,10 

Landsting 11,11 12,10 12,10 

Summa 31,73 30,39 30,20 

 

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 16 miljoner kronor. Kommunens 

skattekraft för 2013 beräknas uppgå till 230 636 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som 

helhet uppgår till 180 028 kronor per invånare.  

8.2 Övrig finansiering 

Kommunernas skatteintäkter räcker inte till för att finansiera hela det kommunal uppdraget. Därför 

skjuter staten till pengar via det generella statsbidraget. Kommunerna erhåller även sedan 2008 

intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften. Utöver detta sker det en omfördelning av resurser 

mellan kommunerna i ramen för den kommunalekonomiska utjämningen. 

Bedömningen av dessa poster för Sollentuna för perioden 2014 till 2016 tar sin utgångspunkt i 

beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Viss anpassning har gjorts till kommunens 

befolkningsprognos. 

Intäkter från kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor 

 Budget 
2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Kommunal fastighetsavgift 96,7 96,7 96,7 

Statsbidrag och utjämning 25,7 -2,0 -32,0 

Totalt 122,4 94,7 64,7 

8.3 Utdelning från kommunala bolag 

Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret beräknas bli uppgå till 24 miljoner 

kronor dock högst enligt gällande lagstiftning.  

Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 beräknas uppgå till maxbelopp enligt 

gällande lagstiftning, vilket beräknas till 22,5 miljoner kronor. Av beloppet avser 6,5 miljoner kronor 

finansiering för boendesamordnare, tryggt och snyggt samt sociala projekt riktade mot ungdomar enligt 

§ 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ”Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § 

gäller inte för överföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet 

används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 

integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 

kommunen har ett särskilt ansvar”: 

Den föreslagna utdelningen ingår de budgeterade finansiella intäkterna. 

 



 

35 

 

För den Socialdemokratiska gruppen 

 

 

 

Freddie Lundqvist 


