
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET MED 
VERKSAMHETSPLAN 
2015 OCH 
EKONOMISK PLAN 
2015–2017 

Sollentuna kommun 
 

 

 

2014-06-04     

 

(S) 

 

  

 
 

  



 

 

 

 

Förslag till beslut 

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande: 

1. 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 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag. 

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för kommunstyrelsens exploateringsverksamhet i enlighet med Socialdemokraterna 
förslag. 

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag. 

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för socialnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

8.Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för trafik- och fastighetsnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för rösjöstyrelsen i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-
2017 för överförmyndarnämnden i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2015 till 18,10 kronor per skattekrona. 

14. Internräntan är oförändrad 2% för år 2015. 

15. Kommunstyrelsen medges disponera 20  miljoner kronor ur rörelsekapitalet för 
oförutsedda behov 2015. 

16. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 24,0 
miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning. 

17. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 24,0 
miljoner kronor. Av beloppet avser 8,0 miljoner kronor kommunens 
bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. ”. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning. 



 

 

 

 

18. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet 
med avsnitt 12 i budget dokumentet 

19. Anders Sundholms (SD) motion om budget 2015 anses besvarad och avskrivs från 
vidare handläggning 
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1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation 

1.1 Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att en konjunkturell återhämtning har inletts, men den 
har kommit olika långt i olika länder.  

Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden 
förefaller ljusa. En anledning är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Sverige är en liten, starkt 
utlandsberoende ekonomi. Konjunkturförstärkningen i omvärlden ger därför ett påtagligt bidrag till den 
svenska ekonomin. Särskilt stor betydelse har det att tillväxten i Europa och inte minst i våra nordiska 
grannländer tar ett avgörande kliv framåt.  

Parallellt med att förutsättningarna för exportindustrin stärks vänder också näringslivets investeringar upp. 
Även hushållens konsumtionsutgifter får bättre fart och under nästa år sker en påtaglig nedgång i hushållens 
höga sparande. SKL bedömer att BNP, kalenderkorrigerat, växer med cirka 3 procent både i år och nästa år. 
Den högre tillväxten innebär en fortsatt ökad sysselsättning. Läget på arbetsmarknaden förbättras dock 
relativt svagt. Arbetslösheten har också bitit sig fast på en högre nivå än vi varit vana vid. Den förbättring 
som ändå sker har en positiv inverkan på skatteunderlaget. SKLs bedömning är att skatteunderlaget i reala 
termer växer med 1,8 procent i år och med 2,1 procent 2015. I båda fallen är det en bra bit över trendmässig 
tillväxt.  

Sysselsättningen kommer att öka gradvis och arbetslösheten minskar relativt långsamt. Mot slutet av 2014 är 
bedömningen att arbetslösheten sjunkit till 7,5 procent. SKLs bedömning är att efterfrågan i svensk 
ekonomi kommer att vara tillräcklig för att arbetsmarknaden ska kunna vara i konjunkturell balans vid 
mitten av2016. Arbetslösheten sjunker då ned till 6,6 procent. 

1.2 Sollentunas ekonomi 2009 - 2013 

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. 

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.  
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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. 

1.2.1 Budgetutfall och kvalitet i verksamheterna 

Vi kan också konstatera att nämnderna under de senaste åren haft svårt att hålla budgeten. I 
årsredovisningen för 2013 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 på 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. 

2 Bostadsbyggande och befolkning 

2.1 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. 

Det är oroväckande att det kommunägda bostadsbolaget Sollentunahem inte kommer att bygga något de 
närmaste åren. Nästa färdigställda projekt för AB Sollentunahem blir förmodligen kvarteret Topplocket som 
tidigast kan bli klart för inflyttning i slutet av 2015. Det är av stor vikt att Sollentunahem får en 
markanvisning för att bygga i Väsjön Mellersta. 

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. 

 

2.2 Befolkningsutveckling 

Under år 2013 ökade befolkningen i Sollentuna kommun med 1 286 personer från 66 859 till 68 145 
invånare. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 1,9 procent. 

Nivån på kommunens folkmängd är avgörande för intäkterna från skatter, statsbidrag och den 
kommunalekonomiska utjämningen. En ökad befolkning ger ökade intäkter även om den 
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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 verksamheter som bedrivs 
på entreprenad. 

För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen fram en 
befolkningsprognos. Som grund för denna ligger ovan beskrivna bostadsbyggnadsprognos men även 
antagande om födelsetal, flyttströmmar och förtätning i befintligt bostadsbestånd. 

 

 

Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med runt 14 000 personer mellan år 2013 och 
2023 vilket är en ökning med 22 procent. År 2023 beräknas antalet invånare vara knappt 83 000. 
Befolkningen beräknas öka varje år under prognosperioden. År 2017 bedöms befolkningstillväxten bli som 
störst till följd av ett relativt stort antal planerade inflyttningsklara bostäder under detta år. 

Under perioden fram till 2023 beräknas den största ökningen i absoluta tal ske för riktigt små barn, 
tonåringar samt för personer i åldrarna 25-40 år, 50-65 år och 75-80 år. 
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3 Fokusområden och mål  

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

Fokusområdet Ansvarsfull ekonomisk politik har fram till och med 2014 varit ett av flera fokusområden 
med kommunövergripande mål och därtill hörande åtaganden. Från och med 2015 innehåller Ansvarsfull 
ekonomisk politik en grundbeskrivning gällande kommunens verksamheter och utvecklingen av kommunen 
som organisation. 

3.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 

En ansvarfull ekonomisk politik utgör grunden i Sollentuna kommun. 

För att på bästa sätt kunna utnyttja kommunens finansiella resurser krävs en god kontroll över den löpande 
användningen av budgeten. Det krävs också ett ständigt fokus på utveckling av verksamheternas effektivitet 
och kvalitet. 

Nämndernas kontroll över den löpande användningen av budgeten följs upp genom måtten 
prognossäkerhet och budgetavvikelse. Detta utgör en del av nämndernas ekonomiska uppföljning och 
utvärdering. 

Genom målstyrningsmodellen fokuseras vissa utvecklingsinsatser som direkt bidrar till de 
kommunövergripande målen. För samtliga verksamheter måste också finnas ett systematiskt, långsiktigt och 
gemensamt utvecklingsarbete kring verksamhetens kvalitet och effektivitet. Formerna för att analysera, 
planera, genomföra och följa upp utvecklas både kommungemensamt och inom respektive nämnd. 

Den viktigaste resursen i det ständiga utvecklingsarbetet kring verksamheternas kvalitet och effektivitet är 
kommunens medarbetare och chefer. Kommunen präglas av att medarbetare och chefer utvecklar sig själva 
och kommunens verksamheter. Kommunen är också en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva 
arbetserbjudanden. 
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3.2 Näringsliv och arbetsmarknad 

Mål 1 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 ska finnas ett fungerande samspel mellan kommun och näringsliv. Ökat samarbete ger 
större insyn och förståelse för varandras beslutsprocesser. 

Särskilt fokus ska läggas på att: 

• tillvarata gemensamma intressen genom att utveckla samarbeten 

• förbättra tillgängligheten och servicen till företagare  

• aktivt verka för att uppmuntra nyföretagande och utveckling av befintliga företag 

 

Mål 2 Fler i arbete  

Varje människa är en resurs och ska ges möjlighet att med sitt arbete bidra efter sin egen förmåga. Fokus på 
utbildning och egen försörjning är nödvändigt om utanförskapet ska minska.  

Målet är att alla ska lämna gymnasiet med godkända betyg. I det fall detta inte uppnås ska möjlighet finnas 
att komplettera för behörighet till vidare studier.  

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. 

Det är viktigt att bejaka lusten att lära i livets alla stadier. Kompetensutveckling ska vara möjligt för alla som 
står utanför arbetsmarknaden.  

Kommunens och andra arbetsgivares delaktighet och samverkan är viktigt i ett aktivt mångfaldsarbete för ett 
mer inkluderande arbetsliv för alla.   

3.3 Utbildning 

Mål 3 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet 

Sollentunas barn och ungdomar ska ha möjligheter att utvecklas och att möta utmaningar på sin egen nivå 
oavsett vilken förskola/skola/fritids de väljer att gå i. Målet är att samtliga skolor ska ha höga 
kunskapsresultat. Den fysiska och psykiska skolmiljön ska vara god. 

Det administrativa arbetet för både lärare och skolledare ska effektiviseras så att tid frigörs för 
kärnuppdraget. 

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

En förutsättning för att nå goda studieresultat är att eleverna är trygga. Nolltolerans mot mobbning och 
kränkande behandling ska alltid gälla. 
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3.4 Förebyggande insatser och omsorg 

Mål 4 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.  

Skolan och civilsamhället är viktiga arenor. Där ska barn och ungas problem identifieras och fångas upp.  
Samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer måste förstärkas för barnens bästa.  

En viktig förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv är att invånarna har boende och 
egen försörjning. 

Kommunens äldre invånare ska erbjudas ett aktivt och socialt liv.  Kommunen ska prioritera förebyggande 
insatser som höjer de äldres livskvalitet. 

 

Mål 5 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet 

Sollentuna kommun ska erbjuda vård och omsorg som präglas av hög kvalitet och värdighet.  

Invånarna ska kunna välja en aktör utifrån sina önskemål och behov. Anhöriga ska erbjudas en självklar 
plats i omsorgsarbetet.  

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

 

3.5 Miljö och samhällsutveckling 

Mål 6 Arbeta för en god bebyggd miljö  

En god bebyggd miljö ställer krav på luft- och vattenkvalitet.  Natur- och kulturvärden ska tas tillvara, 
liksom att bullerstörningarna ska minska och en giftfri miljö eftersträvas. Miljövänliga och resurseffektiva val 
ska förespråkas vid såväl ny- som ombyggnation.  

Boendet i kommunen ska möjliggöra miljövänlig livsstil med alternativa val vid resande. Förtätning bör 
främst ske i stationssamhällena. Grönområden fyller en viktig funktion i stadsutvecklingen. Översiktsplanen 
ska ses över i en rullande process för att anpassas till de förändringar och den utveckling som sker i 
kommun och omvärld.  

Det är viktigt att den bebyggda miljön tillvaratar platsens kvaliteter och utvecklas efter människors behov. 
Att skapa delaktighet är därför av stor vikt. 

 

Mål 7 Minska utsläppen av växthusgaser  

Kommunens antagna klimatstrategi är en grund för det kommunövergripande målet. 

Vi ska minska utsläppen av växthusgaser i kommunens verksamheter samt skapa förutsättningar för 
invånare och verksamma att minska utsläpp av växthusgaser. 

Det är viktigt att se klimatpåverkan i ett helhetsperspektiv, exempelvis genom att beakta den totala påverkan 
från varor och tjänster. 
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3.6 Kommunikation 

Mål 8 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling 

Kontaktvägarna ska vara enkla och tydliga. Invånarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av 
kommunen till exempel genom medborgardialoger. Genom införandet av E-tjänster ges invånarna 
ytterligare möjlighet att vara aktiva medborgare.  

Valmöjligheter är viktigt för att bemöta olika människors behov. Med många valmöjligheter behövs bra 
vägledning för att göra sina val. 

Grunden för en god extern kommunikation är att den interna kommunikationen och samspelet fungerar väl 
och ska fortsätta att utvecklas. 
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4 Resultatbudget 

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för samtliga nämnder samt de poster som 
återfinns under avsnittet kommentarer till resultatbudget avseende verksamhetens nettokostnader. Av 
resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skatteintäkter, fastighetsavgift, inkomst- och 
kostnadsutjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Netto av samtliga poster summerar till årets 
resultat (vilket motsvarar förändringen av eget kapital). 

För att uppfylla god ekonomisk hushållning krävs normalt ett resultat som över tiden värdesäkrar 
kommunens förmögenhet, det vill säga att årets resultat ska vara positivt. Enligt balanskravet ska intäkterna 
överstiga kostnaderna. Ett nollresultat ska dock ses som ett golv eller en miniminivå. 

Resultatbudget 2014–2017, miljoner kronor 

  Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

Verksamhetens nettokostnader -3 116,5 -3 296,5 -3 425,0 -3 549,0 

Avskrivningar -92,0 -96,0 -96,0 -96,0 

Verksamhetens nettokostnader -3 208,5 -3 392,5 -3 521,0 -3 645,0 

Skatteintäkter 3 055,5 3 210,8 3 381,0 3 546,7 

Kommunal fastighetsavgift 96,7 102,0 102,0 102,0 

Generella statsbidrag och utjämning 25,7 33,4 -16,3 -62,5 

Finansiella intäkter 66,3 65,0 65,0 65,0 

Finansiella kostnader -4,0 -5,0 -6,0 -6,0 

Årets resultat 31,8 13,7 4,7 0,1 
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5 Kommentarer till resultatbudget 

I tabell 1 framgår verksamhetens nettokostnader. Under benämningen KS oförutsedda har medel avsatts i 
två kategorier, bundna och ospecificerade.  Den tänkta fördelningen av de bundna medlen presenteras i 
tabell 2. I budget fram till och med 2013 avsattes en buffert som främst skulle användas om skatteintäkter 
och/eller finansnetto försämrades under budgetåret. För perioden 2015-2017 har inte några medel avsatts 
för detta. 

I tabell 3 avseende skatteintäkter med mera är skatteintäkterna baserade på skattesatsen 18,10 kronor för 
samtliga tre år. Skatteunderlagets utveckling bygger på Sveriges Kommuner och Landstings prognos per 
2014-04-29. 

Inkomst- och kostnadsutjämningen avser omfördelning mellan landets kommuner.  

Inkomstutjämningen avser att utjämna olikheter i skatteunderlag mellan kommunerna. Via 
inkomstutjämningen 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 nivå får lämna ifrån sig den överstigande delen. 

Kostnadsutjämningen avser att omfördela resurser med hänsyn till en förväntad efterfrågan med 
utgångspunkt i kommunens struktur. Områden som beaktas är ålderssammansättning, socio-ekonomi samt 
geografi. 

De finansiella posterna i tabell 4 avser intäkter som avkastning från kommunens finansiella placeringar, 
likviditet och utdelningar från kommunens dotterbolag. De finansiella kostnaderna avser administrativa 
kostnader samt så kallad finansiell pensionskostnad, vilken är en ränteberäkning på pensionsskulden. 

Tabell 1 Verksamhetens nettokostnader Budget 
2014 

Budget 
2015 

Plan 2016 Plan 2017 

     

Nämnderna 

    

     Preliminärt budgetförslag -3 162,2 -3 358,0 -3 401,9 -3 438,8 

Pris- och lönereserv 

  

-66,9 -138,7 

     Kapitaltjänstkostnader 128,2 141,0 141,0 141,0 

     Pensioner -63,0 -59,5 -62,7 -62,5 

(utöver det som påförts verksamheterna) 

    

     Övrigt 

    KS oförutsedda *) -19,5 -20,0 -34,5 -25,0 

Osäkerhetsfaktorer 

   

-25,0 

Buffert/täckning av underskott 0,0 0,0 0,0 0,0 

     Verksamhetens nettokostnader -3 116,5 -3 296,5 -3 425,0 -3 549,0 
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Tabell 2 Kommunstyrelsens oförutsedda Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Bundna medel    

- UAN, Länsprislistan Gymnasiet -6,0 -6,0 -6,0 

- UAN, Yrkesvux -4,0 -4,0 -4,0 

- UAN, Unga utanför  -2,0 -2,0 

- KFN, Friidrottshall ökad kostnad  -10,0 -10,0 

- KFN, 2 st. nya idrottshallar -1,0 -2,5 -5,0 

    

    

Summa bundna medel -11,0 -24,5 -27,0 

    

Ospecificerade medel -9,0 -12,0  

    

Summa KS-oförutsedda -20,0 -36,5 -27,0 

 

Tabell 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

     Summa skatteintäkter 3 055,5 3 210,8 3 381,0 3 546,7 

     Kommunal fastighetsavgift 96,7 102,0 102,0 102,0 

     Inkomstutjämning -279,6 -197,2 -207,6 -217,8 

Kostnadsutjämning, exkl eftersläpningsersättning 342,1 206,7 209,0 211,2 

Regleringsbidrag/-avgift -3,9 6,3 -13,8 -33,6 

Införandebidrag 

 

51,3 30,2 12,1 

LSS-utjämning -33,0 -33,7 -34,1 -34,4 

Summa statsbidrag och utjämning 25,7 33,4 -16,3 -62,5 

     Summa skatter, statsbidrag och utjämning 3 177,9 3 346,2 3 466,7 3 586,1 

 

Tabell 4 Finansiella poster Budget 
2014 

Budget 
2015 

Plan 2016 Plan 2017 

Utdelning, AB Sollentunahem 16,0 16,0 16,0 16,0 

Extra utdelning, AB Sollentunahem 6,5 8,0 8,0 8,0 

Utdelning, Sollentuna Energi AB 24,0 24,0 24,0 24,0 

Avkastningar och övriga intäkter 19,8 17,0 17,0 17,0 

Summa finansiella intäkter 66,3 65,0 65,0 65,0 

     Administrativa kostnader och finansiell 
pensionskostnad -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Räntekostnader 0,0 -1,0 -2,0 -2,0 

Summa finansiella kostnader -4,0 -5,0 -6,0 -6,0 

Utdelning, AB Sollentunahem 16,0 16,0 16,0 16,0 
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6 Balansbudget 

Balansbudgeten visar kommunens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen 
den 31 december (balansdag). Det råder alltid balans mellan å ena sidan tillgångar och å andra sidan 
avsättningar, skulder och eget kapital. Det egna kapitalet utgör kommunens förmögenhet och definieras som 
tillgångar minus avsättning och skulder. 

Balansbudget 2014–2017, miljoner kronor 

  Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 

          

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 3 940 4 297 4 808 4 991 

Omsättningstillgångar 500 358 6 7 

Summa tillgångar 4 440 4 655 4 814 4 998 

       

Eget kapital, avsättning och 
skulder 

     

Eget kapital 3 704 3 810 3 844 3 863 

Avsättningar 205 223 228 233 

Långfristiga skulder 33 33 33 33 

Kortfristiga skulder 498 589 709 869 

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

4 440 4 655 4 814 4 998 
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7 Finansiering 

7.1 Skattesats 

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2014 till 18,10 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län 
och riket som helhet uppgår till 18,27 respektive 20,65. 

Kommunal skattesats 2014, kronor 

 Riket Länet Sollentuna 

Kommun 20,65 18,27 18,10 

Landsting 11,20 12,10 12,10 

Summa 31,85 30,37 30,20 

 

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 17 miljoner kronor. Kommunens skattekraft 
för taxeringsåret 2013 beräknas uppgå till 236 795 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som 
helhet uppgår till 185 792 kronor per invånare.  

7.2 Utjämning och fastighetsavgift 

Kommunerna erhåller sedan 2008 intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften. Kommunernas 
skatteintäkter räcker inte till för att finansiera hela det kommunal uppdraget. Därför skjuter staten till pengar 
via utjämningssystemet där det sker en omfördelning av resurser mellan kommunerna. 

Bedömningen av dessa poster för Sollentuna för perioden 2015 till 2017 tar sin utgångspunkt i beräkningar 
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Intäkter från kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor 

 Budget 
2015 

Plan 2016 Plan 2017 

Kommunal fastighetsavgift 102,0 102,0 102,0 

Statsbidrag och utjämning 33,4 -16,3 -62,5 

Totalt 135,4 85,7 39,5 

8  Utdelning från kommunala bolag 

Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 beräknas uppgå till 24 miljoner 
kronor dock högst enligt gällande lagstiftning.  

Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 beräknas uppgå till maxbelopp enligt 
gällande lagstiftning, vilket beräknas till 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor 
finansiering för boendesamordnare, tryggt och snyggt samt social projekt 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 i de budgeterade finansiella intäkterna. 
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9  Driftbudget 

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2015 avser budget medan hela treårsperioden 
utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. Fullmäktige beviljar 
inte anslag till Rösjöstyrelsen, vars budget i stor utsträckning utgörs av check och peng samt beställningar 
från nämnder. Beloppen avser i stället det avkastningskrav som styrelsen har. Internräntan uppgår fr.o.m. 
budget 2014 till 2,0 procent. 

Driftbudget per nämnd 2014–2017, miljoner kronor 

  Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Kommunstyrelsen -164,3 -167,1 -165,8 -164,8 

Barn- och ungdomsnämnden -1 419,2 -1 518,4 -1 544,1 -1 565,9 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -295,1 -308,8 -314,3 -322,0 

Vård- och omsorgsnämnden -820,4 -866,8 -878,9 -887,6 

Socialnämnden -246,7 -253,9 -253,9 -253,9 

Kultur- och fritidsnämnden -117,6 -123,9 -126,3 -126,1 

Miljö- och byggnadsnämnden -18,8 -19,5 -19,5 -19,5 

Trafik- och fastighetsnämnden -74,9 -94,4 -93,9 -93,9 

Rösjöstyrelsen 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

Summa -3 162,2 -3 358,0 -3 401,9 -3 438,8 

Pensionskostnader -59,0 -59,5 -62,7 -62,5 

Avgår internränta 44,0 45,0 45,0 45,0 

Kommungemensamma poster* -77,0 -32,0 -103,4 -190,7 

Totalt -3 254,2 -3 404,5 -3 523,0 -3 647,0 

     

*) Specifikation av kommungemensamma poster    

Pris- och lönereserv   0,0 -66,9 -138,7 

Volymer   0,0 0,0 0,0 

Osäkerhetsfaktorer  0,0 0,0 -25,0 

Buffert -15,0 0,0 0,0 0,0 

KS oförutsedda, bundna medel -39,7 -11,0 -24,5 -27,0 

KS oförutsedda, ospecificerade -22,3 -9,0 -12,0 0,0 
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10  Investeringsbudget 

Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt för fastigheter, anläggningar, gata 
och park anger fullmäktige i budget- och verksamhetsplan ett ramanslag. Större projekt ska specificeras. 
Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad limit). Fullmäktige uppdrar åt 
varje nämnd att löpande besluta om investeringar för nämndernas resultatenheter. Investeringar får endast 
göras i inventarier, datorer, fordon, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler. 

Investeringsbudget per nämnd 2014–2017, miljoner kronor 

  Budget 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

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

Exploateringsverksamheten -68,6 -208,4 -156,1 74,9 

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

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

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

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

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

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

Trafik- och fastighetsnämnden -412,2 -532,1 -421,0 -324,2 

Rösjöstyrelsen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa -502,0 -760,5 -597,1 -269,3 
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11  Nämnderna 

Nedan följer en sammanställning av respektive nämnds budgetförutsättningar för åren 2015–2017. 

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 2015.  

Under rubriken Socialdemokraternas prioriteringar redovisas vilka ekonomiska förändringar som vi vill göra 
i relation till majoritetens budgetförslag. 

I kommunstyrelsens anslag för oförutsedda bundna medel finns preliminärt anslaget riktade medel avsatta 
för specifika satsningar för vissa nämnder. Medlen kan fördelas löpande av kommunstyrelsen under det 
aktuella budgetåret. I avsnittet, ”Kommentarer till resultatbudget”, finns tabell 2 som anger nämnd samt 
preliminärt belopp för aktuell satsning. 
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11.1  Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen Budget 2014 Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

     

Nettoanslag, tkr -164 321 -167059 -165 759 -164 759 

     

          

     

Investeringslimit, tkr -2 200 -22 200 -22 200 -22 200 

          

 

11.1.1 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. 

11.1.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi prioriterar arbete, bostadsbyggande och personalpolitik. 

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.  

Vi föreslår också 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 2000 bostäder som ännu inte byggts, många av dem kan förverkligas i närtid. Det handlar 
också om att ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan kommunen och AB Sollentunahem. För det 
tredje ska byggsamordnaren genomföra en gluggutredning för att hitta ytterligare mark att bygga på. Vi 
avsätter 700 tkr för inrättandet av tjänsten som byggsamordnare. 

11.1.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 Nämnden får i uppdrag att tydliggöra ansvar och roller för miljöfrågorna i kommunen.  

 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 alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av 
Sollentuna 

 Redovisa vilka åtgärder, t ex personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan antas och 
med kortare handläggningstid 

 Ta initiativ till förhandling med SL och eventuellt behov av planändring för att skapa en väntsal på 
busstorget i Sollentuna centrum 

 Ta förstärkt initiativ till förhandling med landstinget för att skapa fler sträckningar med servicelinjen till 
fler kommundelar 

 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  

 Implementera sociala krav vid upphandlingar utifrån de nya EU-direktiven om bl a rätt att kräva 
kollektivavtal 

 Redovisa vad kommunen gjort för att minska det ofrivilliga deltidsarbetet bland kommunens anställda 

 Redovisa insatser för att öka medarbetarnas nöjdhet 
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11.2  Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet 

Kommunstyrelsen  - 
Exploateringsverksamhet 

Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 
2017 

      

Inkomster  156 040 221 275 129 972 267 211 

Utgifter  -224 663 -429 700 -286 064 -192 292 

Netto  -68 623 -208 425 -156 092 74 919 

 

11.2.1 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. 

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. 

11.2.2 Budget 2015 samt investeringsplan 2016–2017 

I budget 2015 har tagits höjd för Väsjöprojektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, framför allt 
inom etappen för Väsjön Mellersta och Väsjön Norra. Markförsäljningar inom etapperna Väsjön Mellersta 
och Väsjön Norra planeras till 2015 och framåt. 

Under 2015 fortsätter program och förstudier för Västra Tureberg inklusive Mässområdet, Rotebro samt för 
Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.  

Stora genomföranden som planeras till 2015 är till exempel Tabellen där studentbostäder ska färdigställas, 
Ritsalen där studentbostäder och en idrottshall ska anläggas i en sammanhållande parkmiljö och Tidskriften 
där ny gatustruktur föreslås. Utbyggnaden av bostäder kring Sollentuna Centrum fortsätter under 2015. 

11.2.3 Förändringar 

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är 
stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera över tid. 
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11.3  Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 

     

Nettoanslag, tkr -1 419 226 -1 518 448 -1 544 133 -1 570 872 

     

          

     

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

          

 

11.3.1 Nämndens ansvar 

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

11.3.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi väljer att höja lärarlönerna för lärare i grundskola, förskola, särskola och modersmål. För detta avsätter vi 
7 mkr, viket motsvarar en ytterligare uppräkning med drygt 1% utöver den satsning som majoriteten har 
förslagit. 

Vi avsätter också ytterligare 2,5 mkr till barn i behov av särskilt stöd utöver den uppräkningen som 
majoriteten föreslår. 

Vi avsätter 1 mkr till att garantera en plats vardera i en grundskola och i en förskola för barn som kortare 
eller längre tid vistas på kvinnojouren. I satsningen ligger också medel till utbildning m m för att förbereda 
personal och verksamheten på vad som krävs för att bemöta dessa barn och deras föräldrar. 

Vi föreslår även detta år att vårdnadsbidraget ska avskaffas. 

11.3.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov 

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

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

 Redovisa åtgärder för att minska sjuktalen och sjukskrivningar inom förskola och skola 

 Redovisa informationssäkra it-stöd för elever och personal vilket inkluderar att ersätta Google Apps helt 
eller delvis. 
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11.4  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag, tkr -295 099 -308 835 -314 325 -321 963 

varav gymnasieutbildning  -226 088 -231 221 -238 363 

          

     

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

 

11.4.1 Nämndens ansvar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, komvux, särvux, sfi samt arbetsmarknadsåtgärder. 

11.4.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi avsätter 2 mkr för att Sollentuna ska kunna erbjuda 1000 sommarjobb sommaren 2015 i kommunens 
egen, de kommunala bolagen eller hos andra arbetsgivare. Med detta får vi en riktig sommarjobbsgaranti. 
Pengarna ska användas till löner och förmedlingsverksamhet. 

Vi avsätter också 3 mkr till insatser för att få in unga utanför mellan 18-25 år gamla i utbildning, praktik eller 
arbete. 2 mkr av dessa pengar hämtar vi från Kommunstyrelsens oförutsedda i majoritetens budgetförslag. 

11.4.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov 

 Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om gymnasieexamen 

 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 informationssäkra it-stöd för elever och personal vilket inkluderar att ersätta Google Apps helt 
eller delvis. 

 Redovisa en handlingsplan på hur bristen på idrottslokaler för Rudbecksskolan kan lösas på kort och 
lång sikt 
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11.5  Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag -820 375 -866 821 -878 876 -892 597 

     

          

     

Investeringslimit -3 700 -3 700 -3 700 -3 700 

          

 

11.5.1 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. 

11.5.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi avsätter 8 mkr till höjd hemtjänstsersättning till utförarna. Det motsvarar en uppräkning med cirka 6%. I 
dag lämnar utförare Sollentuna p g a svårighet att få lönsamhet. Detta drabbar inte minst vår egen utförare 
AB Solom. De utförare som blir kvar är i vissa fall små och i några fall har de inte gällande kollektivavtal och 
konkurrerar inte med samma villkor som andra bolag. 

Vi avsätter också 1 mkr för att genomföra fullständiga avtalskontroller på alla utförarare. Några sådana görs 
inte årligen idag. 

11.5.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 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 den under 2013 presenterade Kvalitetsbarometern låg under 1,0 

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

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

Socialnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag, tkr -246 683 -253 873 -253 873 -253 873 

varav ekonomiskt bistånd  -58 591 -58 591 -58 591 

          

     

Investeringslimit, tkr -500 -500 -500 -500 

          

 

11.6.1 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.  

11.6.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi avsätter 1 tkr till förebyggande insatser för att minska ungdomars bruk av alkohol, narkotika och tobak. 

Vi avsätter också 7 tkr till en ny kuratorstjänst hos ungdomsmottagningen. 

11.6.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

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

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

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag -117 584 -123 891 -126 291 -126 091 

     

          

     

Investeringslimit -2 900 -1 700 -1 700 -1 700 

          

 

11.7.1 Nämndens ansvar 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. Nämnden 
ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till nämndens ansvarsområde hör även turism. 

11.7.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Sollentuna har en av landets största fotbollsklubbar i kommunen. Vi föreslår därför en långsiktig 
fotbollssatsning i kommunen med ytterligare ett fotbollstält utöver det som borde varit uppe på Norrvikens 
IP redan under förra vintern. Vi avsätter också pengar i trafik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 
för två konstgräsplaner en i Silverdal och en i Töjnan. Vi vill också se över den nuvarande lösningen på 
Sollentunavallen och utreda om det gör att ersätta den nuvarande konstisbanan/konstgräsplanen med en 
modernare lösning som ger mer tid för idrott. 

Vi avsätter 2 tkr till barnkulturen för att erbjuda barn fler kulturupplevelser varje år. 

Kulturskolan är en uppskattad verksamhet. I dag får inte alla barn plats och avgifterna är höga. Vi avsätter 1 
mkr för att bereda fler barn plats och för att långsiktigt sänka avgifterna. 

11.7.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever 

 Redovisa kostnader och konsekvenser av att anlägga en ny konstgräsplan och konstisbana på 
Sollentunavallen som kräver en mindre arbetsinsats för att få planen/banan spelbar 
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11.8  Miljö – och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag -18 817 -19 459 -19 459 -19 459 

     

          

     

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

          

 

11.8.1 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. 

11.8.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Vi avsätter 600 tkr till förstärkning av miljöövervakningen i kommunen. 

Vi vill också inom ram öka kontrollen av livsmedel, livsmedelshantering och servering vid förskolor, skolor 
och restauranger. 

11.8.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser om förbättring 
av luftkvaliteten i kommunen 
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11.9  Trafik – och fastighetsnämnden 

Trafik- och fastighetsnämnden Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag, tkr -74 858 -94 372 -93 872 -93 872 

     

          

     

Investeringslimit, tkr -412 200 -412 100 -421 000 -324 200 

          

 

11.9.1 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. 

11.9.2 Socialdemokraternas prioriteringar 

Kommunen har sedan länge haft problem med sitt löpande fastighetsunderhåll och investeringar i befintliga 
fastigheter med renoveringsbehov. De avsatta medlen har inte använts och många skolbarn har fått tillbringa 
sina skoldagar i bristfälliga lokaler. Vi vill ytterligare strama upp arbetet och sätta fart på renoveringarna 
ytterligare. Styrning och samordning mellan berörda nämnder ska förbättras. Vi avsätter 5 mkr så att vi kan 
få en underhållsgaranti värd namnet i kommunens fastigheter  

11.9.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till 
fullmäktige under 2015.  

 Redovisa hur det genomförda underhållet och investeringar i skolfastigheter stämmer med uppgjorda 
planer och prioriteringar 

 Redovisa hur planen för vägunderhåll ser ut för olika delar av kommunen samt vad som skulle krävas 
för att få en förnyelsetakt på 30 år 
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11.9.4 Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 

  Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Investeringar fastighet       

varav:       

Barn- och utbildningsnämnden -161,0 -371,0 -261,5 

Kultur- och fritidsnämnden -153,0 -27,0 -12,0 

Vård- och omsorgsnämnden -23,0 0,0 -14,0 

Socialnämnden -35,0 0,0 0,0 

Riskfaktor projekt 51,9 97,0 83,3 

Delsumma investeringar fastighet -320,1 -301,0 -204,2 

        

Fastighetsägarinvesteringar -128,0 -76,0 -76,0 

Summa investeringar fastighet -448,1 -377,0 -280,2 

        

Investeringar gata/park/trafik -84,0 -44,0 -44,0 

        

Summa investeringar trafik- och fastigheter -532,1 -421,0 -324,2 

 
Det finns ett antal stora projekt där beräkningen av totala investeringsbeloppet är svårt eftersom projekten 
är i väldigt tidiga skeden, exempel på detta är "Campus Edsvik", Silverdals skola och förskola, 
Eriksbergsskolan. Dessa är, i nämndens investeringsram för 2015-2017, endast tilldelade resurser för 
utredningar.  

Förutom ovan nämnda projekt har barn- och utbildningsnämnden flera stora nybyggnationer som ska 
genomföras under den närmaste perioden, såsom Töjnaskolan, Skälbyskolan, Tegelhagsskolan och förskola i 
Tureberg. Kultur- och fritidsnämndens enskilt största investering är friidrottshallen. Utöver det planeras ett 
antal idrottshallar, exempelvis i Rotebro och i samband med ny- och ombyggnad av skolorna.  

För vård- och omsorgsnämnden ligger det i plan att bygga LSS-boenden samt hyra eller köpa bostadsrätter 
för samma ändamål. Här finns det utredningspengar avsatta. Socialnämnden har i planen inköp av 
bostadsrätter.  

Trafik- och fastighetsnämnden har bland annat energieffektiviseringar i kommunens fastigheter, 
vindkraftverk samt trafiksäkra gång och cykelvägar. Genomförande av cykelplanen påbörjas 2015. 
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11.10 Rösjöstyrelsen 

Rösjöstyrelsen Budget 2014 Budget 2015 Budget 
2016 

Budget 2017 

     

Nettoanslag 80 80 80 80 

     

          

     

Investeringslimit -500 -500 -500 -500 

          

11.10.1Nämndens ansvar 

Rösjöstyrelsen bedriver förskola, förskoleklass- och grundskoleundervisning samt särskola vid Rösjöskolan. 

11.10.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 

Inga förslag till förändringar 

11.10.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 

Nedan ska uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden redovisas. Uppdragen ska genomföras och 
redovisas till kommunfullmäktige under 2015.  

 För närvarande har inte några uppdrag fastställts.  
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11.11  Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden Budget 2014 Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

     

Nettoanslag -5 287 -5 367 -5 367 -5 367 

     

          

     

Investeringslimit 0 0 0 0 

          

11.11.1 Nämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands 
Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden. 

11.11.2Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget 

Nämnden får en uppräkning (1,5 %) med 0,08 miljoner kronor för perioden 2015 – 2017.  

I övrigt ingår ingen generell pris- och lönekompensation för 2015 i nämndens nettoanslag. 
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12  Regler för nämndernas budget för verksamhetsåret 2015 

 Anslaget anger det högsta belopp nämnden får förfoga över.  

 Tilläggsanslag  medges i princip inte under löpande verksamhetsår.  

 Respektive nämnd beslutar om fördelning mellan olika verksamheter under den av fullmäktige beslutade 
anslagsbindningsnivån för nämnden.  

 Nämnden ska redovisa en nedbruten budget enligt de direktiv som kommunstyrelsen fastställt 
(verksamhetsnivå 1). Redovisningen ska ske brutto (intäkter, kostnader och netto). 

 Omprioritering av beslutad budget ska beslutas av nämnd vid omprioritering mellan verksamheter på 
verksamhetsnivå 1. Omprioritering över nämndens anslagsbindningsnivå ska beslutas av fullmäktige. 

 Ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med besparingar eller ökade intäkter 

 För verksamheter som omfattas av volymkompensationsmodellen gäller att överskott till följd av 
volymminskningar inte får användas för att finansiera annan verksamhet. 

 Särskilda regler för resultatenheter framgår av ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna. 

12.1 Regler vid avvikelse från tilldelad budget  

 I den mån som förutsättningarna ändras under löpande verksamhetsår ansvarar nämnden för att 
anpassa verksamheten inom ram. Nämnden ska själv genom egna prioriteringar, omprövningar och 
andra åtgärder se till att anslaget inte överskrids. Undantag görs dock för de verksamheter som omfattas 
av volymkompensationsmodellen. Om det trots detta skulle visa sig att nämnden befarar att anslaget 
inte kan hållas och de åtgärder nämnden prövat inte räcker, ska förhållandet anmälas till 
kommunstyrelsen. Sådan anmälan ska ske snarast i samband med närmast följande rapporteringstillfälle.   

 Vid en betydande budgetavvikelse skall nämnden ta fram en åtgärdsplan i samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. När åtgärdsplanen är framtagen och godkänd av kommunstyrelsen 
redovisar nämnden fortlöpande de åtgärder som vidtas för att uppnå målen i åtgärdsplanen för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 I avvaktan på rapportering och genomförande av åtgärder från nämndens sida för att uppnå ekonomisk 
balans skall kommunledningskontoret vara behjälpligt med stöd och hjälp åt nämnden. 
Kommunledningskontoret skall efter samråd med berörd förvaltning utfärda principer för tillämpning 
av selektiva åtgärder som kan påverka hanteringen av anställningar, investeringar och inköp m.m. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott skall hållas informerat kontinuerligt. 

 Om det visar sig att dessa åtgärder inte är tillräckliga skall kommunstyrelsen se till att en revision utförs 
för att bl.a. utveckla planering, uppföljning och styrning inom nämndens ansvarsområde. Då kan också 
lämpliga organisatoriska åtgärder vidtas. 

 Om kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte kan hantera avvikelserna ska kommunstyrelsen föreslå 
fullmäktige vilka åtgärder som ska vidtas. 

12.2 Regler för investeringar 

12.2.1 Investeringar i fastigheter och anläggningar (ej exploatering) 

 Investeringar i fastigheter och anläggningar får enbart göras av trafik- och fastighetsnämnden. 

 Innan trafik- och fastighetsnämnden tar beslut om att påbörja en investering i ny-, om- och tillbyggnad 
av fastighet eller anläggning ska det från berörd nämnd finnas en beställning med en redovisning av hur 
den löpande driften av investeringen ska finansieras. I samband med detta ska samråd ske med 
kommunledningskontoret.  

 Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar i samråd med kommunledningskontoret för anvisningar 
gällande beställningsförfarande vid påbörjande av investering. 
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12.2.2 Investeringar för exploateringsverksamheten  

 Investeringar som gäller exploateringsverksamheten kan enbart göras av kommunstyrelsen. 

 Kommunstyrelsen ska pröva utgifterna i varje exploateringsprojekt innan medel tas i anspråk. 

12.2.3 Övriga investeringar 

För övriga investeringar (inventarier, datorer, fordon, maskiner och smärre ombyggnader i förhyrda lokaler) 
gäller följande: 

 Särskilda investeringsmedel för varje nämnd anslås i fullmäktiges budgetbeslut i form av ett ramanslag 
(investeringslimit).  

 Varje nämnd beslutar löpande om investeringar för nämnden inom ramen av anslagen investeringslimit. 

 Vid överskridande av nämnds investeringslimit ska avvikelserapportering ske med kommentar. 

12.3 Regler för beslut med ekonomiska konsekvenser 

12.3.1 Tecknande av hyreskontrakt 

Externa hyreskontrakt för kommunen tecknas av trafik- och fastighetsnämnden, förutom de avtal som avser 
exploateringsverksamheten som tecknas av kommunstyrelsen.   

12.3.2 Upphandling  

Berörd nämnd ska samråda med kommunledningskontoret om det visar sig att en pågående upphandling 
indikerar kostnadsnivåer som innebär väsentliga omprioriteringar för nämnden. Vid upphandlingar som kan 
innebära ökade kostnader ska det vara möjligt att justera upphandlingsförutsättningarna så att ramen hålls. 
Nämnden kan inte räkna med kompensation för ökade kostnader under löpande verksamhetsår.  

12.3.3 Statsbidrag 

Statsbidrag är i princip intäkter hos respektive nämnd. Nämnden ska före ansökan om statsbidrag som 
överstiger 1 miljon kronor samråda med kommunledningskontoret. Detta gäller även för det fall fullmäktige 
bemyndigat en nämnd att själv söka statsbidrag. Inkomstökningar exempelvis i form av EU- eller 
statsbidrag, och som inte beror på volymförändringar i verksamheten och som uppgår till väsentliga belopp, 
får inte tas i anspråk innan en bedömning har gjorts i samråd med kommunledningskontoret.  

12.3.4 Taxor/avgifter samt check- och peng 

Taxebundna avgifter är intäkter hos respektive nämnd. Nämnden ska, före beslut om förslag till nya eller 
förändrade taxor, samråda med kommunledningskontoret. Detta gäller även för det fall fullmäktige 
bemyndigat en nämnd att själv fastställa en taxebunden avgift. 

Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om check och peng inom nämndens verksamhetsområde. 

 


