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1. Politisk inriktning

Starkare tillsammans - i ett grönt, öppet och inkluderande Sollentuna

Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik

bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för

invånarna i Sollentuna.

Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för

de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer.

Vi förebygger för framtiden genom att säkra plattformen för våra barn och deras barnomsorg. Vi

prioriterar livsavgörande behov för våra ungdomar och unga vuxna. Vi värnar om våra äldre, som

visat oss vägen. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus leder till en social hållbarhet som

överensstämmer med Agenda 2030. Det är då en kommun kan blomma - i ett samhälle där samtliga

är inkluderade.

Den 1 januari 2020 trädde riksdagens beslut om att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter

till svensk lag i kraft. En av flera artiklar om barnets rättigheter, artikel 3 lyder: Barnets bästa ska

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Detta kännetecknar allt vårt politiska

arbete i Sollentunapartiet. Vi satsar på våra barn och ungdomar, vår gemensamma framtid.

Sollentunapartiet vill skapa ett grönt, öppet och inkluderande Sollentuna med en sund och hållbar

miljö, en fullgod social service, en kvalitativ och utbyggd närservice, ett levande och tillgängligt

centrum, i en kommun som även kan erbjuda ett mångfacetterat kultur- och föreningsliv.

Vi instämmer med alla som är stolta över sitt Sollentuna. Sollentunapartiet vill vara med att medverka

till att göra vår fina kommun ännu bättre. I vårt Sollentuna hjälps vi åt att skapa ett tillgängligt och

inkluderande samhälle. Vi hjälps åt att skapa ett samhälle där vi tar tillvara på människors olikheter

och utvecklar Sollentuna tillsammans. För att uppnå allt detta lägger vi i vår politiska inriktning och

budget särskilt fokus på våra ungdomar och unga vuxna (19-25 år), kulturliv, föreningsliv, boende och

att skapa trygghet i en sund miljö.

En viktig fråga som skiljer oss från majoriteten är att vi anslår medel för drifts- och kapitalkostnader

till följd av investering i att bygga den efterlängtade och utlovade idrottshallen i Viby under 2022. Vi

gläds åt att samtliga partier vill färdigställa Norrvikens sjösportcenter.

Sollentunapartiet sätter fokus på möjligheten för kommuninvånarna att ha insyn i den kommunala

verksamheten. Vi vill så långt som det är möjligt göra kommunala handlingar sökbara på vår

hemsida. Tillsammans höjer vi kvaliteten och servicen på bred front när vi ökar transparensen i de

lokala demokratiska processerna.
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Sollentunapartiet vill medverka till att alla ska ha en positiv boendemiljö där vi behåller och
bygger hyresrätter till rimliga hyror, och där nybyggnation sker så att hyresnivåerna hålls
nere. Med tanke på byggtakten i Sollentuna är det viktigt att man tänker på såväl närboende
som närmiljön vid nyproduktion. Det är även viktigt att vi strävar efter att alla Sollentunabor
ska kunna ha närhet till ett grönområde, naturområde eller naturreservat. Vi får inte heller
glömma att vi inte äger marken, utan att vi snarare förvaltar den för framtida generationer.

Sollentunapartiet vill verka för att sätta Sollentuna på kartan. Vi vill ta fram en strategi för att
öka antalet besökare till vår attraktiva kommun. Turism- och besöksnäringen växer, enligt
Tillväxtverket, något som vi tror är viktigt att ta fasta på. Vi befinner oss nära city varför vi kan
locka besökare till kommunen då vi har sköna miljöer att trivas i. Genom att öka turismen,
locka besökare till våra fina utomhusmiljöer, skapa en levande kommun och genom ett roligt
och rikt kulturliv kan vi här få ett uppsving. Men för att uppnå detta måste Sollentuna
kommun på allvar ta besöksnäringen till nästa nivå vad gäller näringslivsfrågor. Omvärlden
förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter.

Vi har så enormt mycket att erbjuda i Sollentuna genom våra parker, natursköna oaser runt
omkring bebyggelse och boendeområden, och inte minst har vi invånare som vill vara med
att se sin kommun växa. Vi ska öppna upp istället för att stänga igen. När vi gemensamt tar
greppet om detta så kommer det även att skapa nya jobb och arbetsplatser. Goda satsningar i
kommunen ger ringar på vattnet. Vi vill få fart på besöksnäringen men även på hela det
lokala näringslivet.

Gällande kulturen anser Sollentunapartiet att en uppdelning av dagens kultur- och
fritidsnämnd är nödvändig för att lyfta fram just kultur och idrott inom sina olika och unika
områden. Vi ser att kultur och idrott avsevärt främjar och höjer livskvaliteten i en välmående
kommun, och att dessa byggstenar inte minst är viktiga för att våra unga vuxna ska utvecklas
och på så sätt få möjlighet att bidra i ett större sammanhang. På kulturområdet välkomnar vi
satsningar på Kulturskolan och Alternativa musikskolan för att få fler unga att bli intresserade
av estetiska ämnen och musik. Det är viktigt att kulturen blir mer synlig till vardags, så att ung
som gammal får en möjlighet att integrera den vitala och livskraftiga del av livet som ett rikt
kulturliv kan innebära.

Sollentunapartiet föreslår att en grupp av kulturpersonligheter i kommunen tillsätts för att
utväxla erfarenhet, kunskap och förstahandsinformation med det gemensamma målet att
stärka den potential som vi har inom alla kulturella områden i kommunen. Vi vet att den som
är bäst lämpad att skapa aktiviteter är den som själv är utövare; intresset för kultur blir
självgenererande, får eget liv, och vi kan möta den som är vagt intresserad eller den som
redan är djupt engagerad.

Sollentuna är i en förändringsprocess och står inför en snabb tillväxt genom byggandet av nya
bostäder och därmed en ökad befolkning, vilket ökar behovet av att det finns grön- och
naturområden. Vi står bakom en utveckling av Edsbergs Sportfält som ett fält för idrott och
det friluftsliv. Vi ser även att Väsjöbacken med närområde ska förbli och utvecklas till det
område för alpin sport och det friluftsliv som funnits för kommuninvånarna under många år.
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I skolan är det avgörande att alla elever känner sig trygga, och att skolornas arbete mot
mobbning ger resultat men även förbättras. Skolan är dessutom en angelägen arena vad
gäller integration och att öppna upp för olika grupper i samhället att hitta naturliga platser till
möten och att lära känna varandra. Det är vidare lika angeläget att det finns mötesplatser
utanför skolornas lokaler där unga kan träffas och umgås på lika villkor.

Vi i Sollentunapartiet vill särskilt lyfta barnomsorgen och skolan då vi ser ett tydligt behov av
att öka personaltätheten. Vi vill medverka till att våra barn och den hårt arbetande
personalen i våra förskolor får lättnader då vi ser att den här gruppen barn och vuxna
förtjänar de godaste av förutsättningar för att kunna utvecklas och må bra i vår fina kommun.

Alla Sollentunas invånare ska känna sig trygga både i hemmet och ute i samhället. I slutänden
ligger stor del av ansvaret att skapa denna trygghet hos staten genom att polis och det övriga
rättssamhället jobbar förebyggande men även ingriper snabbt och effektivt när ett brott har
begåtts. Det samarbete som kommunen har med den lokala polisen ställer sig
Sollentunapartiet positiva till, och vi ser med tillförsikt på att detta arbete fortsätter att
utvecklas.

Från kommunens sida är det nödvändigt att arbeta med det förebyggande arbetet genom att
jobba proaktivt och fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt hjälpa alla att
lämna kriminella sammanhang. I detta mål är det viktigt att kommunen har ett aktivt och
ingående samarbete med polisen och övriga som känner till den kriminella värld som finns i
Sollentuna. Kriminaliteten känner inga kommungränser, vilket således gör att det är
avgörande med ett gediget samarbete över kommungränserna, i synnerhet med våra
grannkommuner.

I miljö- och klimatfrågor är det väsentligt att kommunen ligger i framkant när det gäller
arbetet både på det lokala planet genom att inspireras av vad som händer globalt. Det är
viktigt att kommunen arbetar för och underlättar ett hållbart resande och en tystare
närmiljö.

Vi vill också betona och lyfta fram allt det mänskliga kapital som Sollentuna kommun besitter.
Utan alla de professionella och lojala medarbetare som kommunen har skulle inte drömmar
och visioner kunna bli verklighet. Vi vill utarbeta en bilaga till årsredovisningen med
personal- och hälsobokslut för fördjupad läsning om kommunen som arbetsgivare.
Inspirationen tar vi från Varbergs kommun.

Ett blomstrande liv i Sollentuna startar med alla de som ivrigt studerar och som brinner för
att arbeta i vårt Sollentuna. De inspirerar, banar vägen för nästa generation och utgör den
betydande plattform som vi kan bygga vidare från. Invånarna i Sollentuna är vår största
tillgång. Och vår absoluta ambition är att samtliga som kan jobba ska ha ett arbete. Vi vill
kämpa för att stadigt sänka arbetslöshet och att eliminera utanförskap i kommunen.
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Gällande föroreningarna i Edsviken ser vi att det finns problem med dagvattnet från hela
Kista och vi är glada över att det råder konsensus i vår kommun kring hur detta ska åtgärdas
och bevakas.

Skatter och ekonomi
Sollentuna kommun har i grunden en välskött ekonomi. Kommunens stora investeringsbehov
framledes ställer dock stora krav på en fortsatt god ekonomisk politik samt en god ekonomisk
hushållning med skattepengarna. Mycket av det ökade investeringsbehovet beror på en
växande befolkning men även på tidigare eftersatt underhåll och eftersatta investeringar.
Förutom investeringsbehovet bjuder de kommande åren även på andra utmaningar som
kommer kräva en ekonomi i balans. Vidare, då Sollentunas ekonomi och utveckling till stora
delar utformas av händelser och beslut utanför kommunen är det viktigt med en väl utbyggd
omvärldsbevakning, både inom och utanför Sverige.

Sollentunapartiet föreslår en oförändrad skattesats på 18,12 kronor. Utöver utmaningarna
2022 ser Sollentunapartiet precis som majoriteten och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) ett behov av att ta lån för att klara framtida investeringar. Då eventuella lån avser
investeringar och beaktat dagens låga räntekostnad samt kommunens goda ekonomiska
status ser vi att kommunen kommer att klara av detta. Det är dock avgörande att kommunen
gör genomtänkta och realistiska investeringar för att säkerställa att de blir framtidssäkrade. Vi
ser värdet av att tillföra kommunen och dess invånare kvalitet före kvantitet, att vi ser till att
inte slösa med invånarnas skattemedel.

Närdemokrati, medborgarinflytande och insyn
En av Sollentunapartiets viktigaste frågor ända sedan starten har varit att invånarna i
kommunen ska känna sig delaktiga i besluten. Det har även alltid varit viktigt för
Sollentunapartiet att besluten som kommunen tar ska ske så nära invånarna som möjligt och
med så stor insyn som möjligt. Vi sätter transparens högt på vår dagordning.

Det är när man bjuder in till ärliga samtal och skapar verkliga dialoger, bereder ett aktivt
utrymme till stor lyhördhet och tar hänsyn till invånarnas synpunkter som man endast kan
bygga en kommun. Av människor för människor. Antalet ”lyhörda dialoger” med kommunens
invånare i olika frågor behöver öka. Medborgarnas tillit och förtroende för kommunens
arbete är helt avgörande. Därför vill Sollentunapartiet se till att kommunen upprätthåller ett
starkt band till medborgarna och ser till att de kan lita på sina politiker.

Bostadsbyggande och samhällsutveckling
Kommunens kommunala bostadsbolag Sollentunahem är en viktig resurs som ska förvaltas
för att värna samtliga invånares bästa. Sollentunahems överskott och kapital ska främst
komma befintliga och blivande hyresgäster till del. Detta bör ske genom investeringar och
återinvesteringar i bostadsområdena i samråd med hyresgästerna samt till nyproduktion av
lägenheter med rimlig hyra i områden där det också behöver finnas en god tillgänglighet till
kollektivtrafiken.
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Sollentunapartiet vill utreda möjligheten att göra om tomma omsorgsfastigheter till
ungdomsbostäder. Nu står lokaler tomma samtidigt som bostadsbristen för våra ungdomar är
uppenbar. Sollentunahem bör satsa på att bygga ungdomsbostäder till rimliga hyror. Dessa
bostäder kan med fördel förläggas i våra stationssamhällen. Ungdomsbostäderna bör vidare i
första hand gå till ungdomar som bor i kommunen. Vi vill att folkbokförda i Sollentuna gynnas
i bostadskön.

Det är viktigt att Sollentunahem ges möjlighet att förvärva nödvändig mark. Vi vet alla att det
äldre beståndet med billiga lägenheter försvinner till förmån för dyrare bostäder och till dem
som kan betala. Med billiga hyror i Sollentunahem undviker vi en utslagning av invånare, och
vi kan stävja att samhällsklyftorna ökar. Vi vill värna Sollentunahem som är viktigt för många
av våra invånare.

När kommunen bygger nytt är det icke desto mindre av avgörande betydelse att även
infrastrukturen i form av förskolor, skolor, idrottshallar, fritidsgårdar, cykelbanor,
kollektivtrafik etc blir färdigställt samtidigt som nybyggnationen äger rum. Vid nybyggnation
är det också viktigt att naturområden och gröna stråk bevaras och finns kvar för framtida
generationer. Byggbar mark ska bevaras för framtida generationer att förvalta.

Sollentunapartiet ser vidare positivt på att Häggviks handelsområde utvecklas, och att det
byggs bostäder i området. Vi anser även att man redan igår borde ha öppnat en södra
uppgång för pendeltågen både i Häggvik och vid Helenelund. För att få ner byggkostnaderna
och behålla förfogandet över sin mark anser Sollentunapartiet att kommunen istället för
markförsäljningar ska upplåta mark genom tomträtt i större omfattning.

Då dagens handläggningstider på Lantmäteriet är långa och innebär en stoppkloss i
byggprocessen vill Sollentunapartiet på sikt tillsätta en utredning som ska titta på
möjligheten att införa ett kommunalt lantmäteri.

God miljö med en fungerande infrastruktur
Att kommunen implementerar vår cykelplan för att kunna nå målet att bli Sveriges bästa
cykelkommun. Sollentunapartiet ser således positivt på det arbete som kommunen har
påbörjat för att förbättra trafiksituationen för cyklister. Det är dock viktigt att se cyklisterna
som en egen trafikgrupp och inte som gångtrafikanter på hjul. En viktig del i detta är att
utforma en infrastruktur som är värd namnet och som minst uppfyller uppsatta nationella
och regionala riktlinjer och krav för cykelinfrastruktur. Att göra cykling säkrare, enklare och
mer välkomnande är en viktig kugge för att uppnå miljömålen.

Trafikinfrastrukturen består dock inte bara utav en trafikantgrupp, utan av flera, och det är
viktigt att ta ett samlat grepp i allt från utformning av trafiksignaler vid övergångsställen till
genomfartsleder i kommunen.

Vi vill även att fler lekplatser blir tillgänglighetsanpassade. Alla barn ska ha rätt till en aktiv
fritid med lek och motion. Det är även viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till parker
och naturområden. Därför vill Sollentunapartiet skyndsamt färdigställa Fågelsångsparken i
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enlighet med de planer som utlovades. Vi vill även satsa mer på utveckling och nyanläggning
av parker och öppna upp tillgången till kommunens naturområden.

Vi vill även att kommunen arbetar aktivt för att utbyggnaden av järnvägen genom kommunen
till största delen läggs i tunnel för att inte skapa mer buller i en redan bullerstörd kommun.
Två ytterligare ytspår skulle dessutom förstärka den barriäreffekt som järnvägen idag redan
har.

Behovet av en till inomhusbassäng för såväl proffs som för  motionärer är stort. För att uppnå
maximal närhet och tillgänglighet för kommunens invånare vill vi att en inomhusbassäng
placeras och etableras i kommunens södra delar. Sollentunapartiet vill därför tillsätta en
utredning om lämplig placering och utformning.

Utbildning, ungdomar och arbetsmarknad
Att fokusera på jobblinjen för våra ungdomar som inte har en meningsfull sysselsättning är
avgörande viktigt. Även det förebyggande sociala arbetet i kommunen är högst värdefullt och
ger möjlighet till idrotts- och andra fritidssysselsättningar i alla kommundelar. Därför har
Sollentunapartiet länge drivit frågan om att det ska finnas en fritidsgård samt en öppen
verksamhet för 10-12-åringar i varje kommundel. Dessa ska vara fristående från skolorna och
ligga i egna lokaler. Det är väsentligt att alla ungdomar i Sollentuna får en möjlighet att delta i
aktiviteterna.

Sollentunapartiet anser vidare att det är mycket angeläget att utveckla studie- och
yrkesvägledningen, detta för att minska utanförskap i samhället. Vi vill satsa på att eleverna
ska göra fler studiebesök både på skolor inför gymnasievalet och ute på olika företag. Vi
anser att det är av signifikant värde att förse eleverna med arbetsmarknadskunskap. För att
alla elever dessutom i Sollentunas skolor ska ha samma möjligheter till att låna och läsa
böcker är det viktigt att lagen om skolbibliotek på alla grundskolor följs.

För att Sollentuna kommun ska kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi att alla
anställda i kommunen och de kommunala bolagen som så önskar ska ha rätt till
heltidsarbete.

Sollentunapartiet vill satsa på att kommunen ska genomföra en studie för att kartlägga
ungdomar som varken studerar eller arbetar i åldrarna 16-24 år. Vi vill därför utveckla
arbetssätt allt mer för att nå denna målgrupp, som är i stort behov av aktiva
arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Unga med funktionsvariationer har sämre levnadsvillkor än unga utan funktionsvariationer
inom de flesta områden; unga med funktionsvariationer har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten är stor bland unga med funktionsvariationer, och det är
vanligare med långtidsarbetslöshet i gruppen. Inom utbildning, arbetsmarknad och hälsa är
skillnaderna särskilt stora. Vi anser därför att kommunen ska ge mer stöd och hjälp till unga
personer med funktionsvariationer på deras väg ut i arbetslivet.
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Vi anser att den psykiska ohälsan bland kommunens barn- och ungdomar ska kartläggas, så
att de får möjlighet till anpassad utbildning och möjligheten att vara behövda på
arbetsmarknaden. Barn med psykisk ohälsa och/eller funktionsvariationer är inte delaktiga
på lika villkor, utan utestängs ofta på grund av bristande tillgänglighet och dåligt bemötande.
Kommunen ska möjliggöra att barn och ungdomar med funktionsvariationer blir mer
delaktiga i befintliga kultur- och fritidsverksamheter. Det är viktigt att utarbeta ett universellt
samhälle som är utformat för alla.

Kommunen ska satsa på att ge kvalitativ utbildning i svenska för invandrare med mer
flexibilitet så att det går lättare att integreras och att kombinera sina färdigheter i praktik och
jobb. En arbetsplats är en avgörande kugge vid integration, för att lära sig ett språk och för
att leva i en kommunikativ värld.

Att alla elever känner sig trygga i skolan ser Sollentunapartiet som något självklart. Därför ser
vi att arbetet mot mobbning och andra destruktiva faktorer måste skärpas. Samtliga barn och
ungdomar i förskolor och skolor ska känna sig säkra såväl psykiskt som fysiskt, och ingen ska
utsättas för kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering av något slag. Det är
även viktigt att barn och ungdomar har inflytande i beslut som rör dem.

Civilsamhället och frivillighetsorganisationerna
För att få en bra kommun där alla känner sig delaktiga behövs ett bra samarbete med
civilsamhället och frivillighetsorganisationerna. Ett bra exempel på ett sådant samarbete i
kommunen är samarbetet med Frivilliga Resursgruppen (FRG) Sollentuna. Samarbetet med
FRG Sollentuna är ett levande och konkret bevis på när kommun och civilsamhälle lyckats
samverka, och hur man kan förbättra respektive verksamhet. Genom samövningar med
kommunen samt gemensamma kurser har FRG Sollentuna lyft fram att man vid en eventuell
kommunal eller annan kris kommer att kunna bistå med relevant kunskap och manskap. Alla
frivillighetsorganisationer, föreningar och frivilliga försvarsorganisationer är nödvändiga för
att få en fungerande kommun, vid små incidenter eller vid en kris.

Mångfald och jämställdhet
Integrationspolitik berör hela befolkningen och på alla nivåer i samhället. Alla ska ha
jämbördiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Integrationspolitik ska utgå från allas
lika värde oavsett härkomst, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. Ingen grupp ska ställas åt
sidan eller diskrimineras. Invandrare ska inte betraktas som ett homogent kollektiv. Samhället
ska präglas av gemenskap och samhörighet.
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2. Resultatbudget exklusive reavinster

Vi har markerat med blå text där vi i Sollentunapartiet skiljer oss från majoritetens budget.

2022-2024, miljoner kronor

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Verksamhetens intäkter 970,0 980,0 990,0

Verksamhetens kostnader -5 339,3 -5 103,9 -5 160,9

Avskrivningar -130,3 -146,8 -161,8

Verksamhetens nettokostnader -4 239,0 -4 270,7 -4 332,7

Skatteintäkter 4 226,6 4 357,7 4 525,3

Generella statsbidrag, utjämning, kommunal
fastighetsavgift och avräkning 21,0 -46,4 -111,5

Finansiella intäkter 50,7 50,7 50,7

Finansiella kostnader -7,7 -9,9 -10,8

Årets resultat 51,6 81,4 121,0

(Majoritetens förslag) (105,1) (129,0) (154,9)

Resultatmål 1,2% 1,9% 2,7%

(Majoritetens förslag) (2,5%) (3,0%) (3,5%)

3. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

2022-2024, miljoner kronor

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Kommunalskatt 4 226,6 4 357,7 4 525,3

Summa skatteintäkter 4 226,6 4 357,7 4 525,3

Kommunal fastighetsavgift 125,9 125,9 125,9

Inkomstutjämning -403,9 -408,6 -453,0

Kostnadsutjämning 191,5 182,8 179,7

varav eftersläpning 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag/-avgift 172,4 118,7 101,3

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning -64,9 -65,2 -65,4

Summa statsbidrag och utjämning -104,9 -172,3 -237,4

Slutavräkning 2021 0,0 0,0 0,0

Skatter, kommunal fastighetsavgift, statsbidrag
och utjämning 4 247,6 4 311,3 4 413,8
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Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Minskad kostnad för politisk verksamhet 0,0 6,8 7,0 7,1

Kommunal skattesats 2021

Riket Länet Sollentuna

Kommun 20,71 18,40 18,12

Region 11,56 12,08 12,08

Summa 32,27 30,48 30,20

4. Balansbudget

Balansräkning 2022-2024, miljoner kronor

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6 287 6 621 6 880

(Majoritetens förslag) (6218) (6565) (6826)

Omsättningstillgångar 2 290 2 267 2 198

(Majoritetens förslag) (2.300) (2.300) (2.200)

Summa tillgångar 8 577 8 888 9 078

(Majoritetens förslag) (8.518) (8.865) (9.026)

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 4 962 5 053 5 184
(Majoritetens förslag) (5.005) (5.135) (5.289)

Avsättningar 930 870 880

Långfristiga skulder 200 300 250
(Majoritetens förslag) (100) (200) (100)

Kortfristiga skulder 2 485 2 665 2 764
(Majoritetens förslag) (2.483) (2.660) (2.757)

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 8 577 8 888 9 078
(Majoritetens förslag) (8 518) (8 865) (9 026)

5. Investeringsbudget

Investeringsbudget 2022-2024, miljoner kronor

Budget

2022

Plan
2023

Plan
2024

Kommunstyrelsen -305,7 -217,1 -222,0

(Majoritetens förslag) (-230,1) (-222,7) (-217,0)

Utbildningsnämnden -10,0 -10,0 -10,0
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Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7

Socialnämnden -1,2 -1,2 -1,2

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7

Natur- och tekniknämnden -50,0 -50,0 -50,0

Delsumma -372,3 -283,7 -288,6
(Majoritetens förslag) (-296,7) (-202,4) (-137,4)

Exploatering, exkl. mark och detaljplaner -251,2 -202,4 -137,4

TOTAL -618,5 -481,1 -421,0
(Majoritetens förslag) (-547,9) (-491,7) (-421,0)

6. Finansiella poster

Finansiella intäkter och kostnader 2022-2024, miljoner kronor. Dessa intäkter avser ränteintäkter från

bolagskoncernen, borgensavgifter och utdelning från kommunens moderbolag.

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Ränteintäkter och andra utdelningar 1,0 1,0 1,0

Borgensavgifter 9,0 9,0 9,0

Ränteintäkter koncern 12,7 12,7 12,7

Aktieutdelning 28,0 28,0 28,0

Summa finansiella intäkter 50,7 50,7 50,7

Räntekostnader 3,0 4,0 4,6
(Majoritetens förslag) 2,0 3,0 3,1

Ränta pensionsskuld 4,0 5,0 5,3

Övriga kostnader 0,7 0,9 0,9

Summa finansiella kostnader 7,7 9,9 10,8
(Majoritetens förslag) 6,7 8,9 9,3

7. Effektivare nämndorganisation

I all verksamhet gäller det att ha en effektiv och ändamålsriktig organisation. Att effektivisera

kommunens förvaltningar är något som Sollentuna arbetat med under många år. Samtidigt har den

politiska organisationen tillåtits växa både med fler nämnder, fler kommunalråd och fler

heltidsarvoderade politiker. Vissa av dessa utökningar kan delvis motiveras med att Sollentuna växer

men långt ifrån alla.

För Sollentunapartiet har det alltid varit en kärnfråga att slå vakt om skattepengarna och se till att

dessa används på ett effektivt och sunt sätt. En del av detta är att vi vill göra en generell sänkning av

politikerarvoden. Vi ser dock inte att det räcker utan vi ser även behov av ytterligare åtgärder för att

få till en effektiv nämndorganisation. Förutom en kostnadssänkning ser vi även att det finns mycket

att vinna på att lägga frågor som berör varandra i samma nämnd.

Sollentunapartiet föreslår följande ändring av nämndorganisationen:

12



Klimatnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Natur- och tekniknämnden slås ihop till en ny

Infrastruktur- och utvecklingsnämnd. Den nya nämnden tar över alla frågor som dagens nämnder har.

Kompetens – och arbetsmarknadsnämnden görs om till en Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.

Förutom frågorna som dagens nämnd har tillförs den nya nämnden även ansvaret för

näringslivsfrågor och besöksnäringsfrågor.

Dagens Kultur- och fritidsnämnd delas upp i två nya nämnder. En Kulturnämnd med ansvar för

kulturfrågor samt en Fritid- och idrottsnämnd med ansvar för idrotts- och fritidsfrågor.

I vår sammanställning nedan över respektive nämnds budget har vi valt att behålla dagens

nämnduppdelning för att det ska vara enkelt att jämföra våra förslag med övriga partiernas

budgetförslag.

8. Kommunstyrelsen

För att få en bra kommun där alla känner sig delaktiga behövs ett bra samarbete med civilsamhället

och frivillighetsorganisationerna. Ett bra exempel på ett sådant samarbete i kommunen är samarbetet

med Frivilliga Resursgruppen (FRG) Sollentuna.

Sollentuna är ett levande och konkret bevis på när kommun och civilsamhälle lyckats samverka, och

hur man kan förbättra respektive verksamhet. Genom samövningar med kommunen samt

gemensamma kurser har FRG Sollentuna lyft fram att man vid en eventuell kommunal eller annan kris

kommer att kunna bistå med relevant kunskap och manskap. Alla frivillighetsorganisationer,

föreningar och frivilliga försvarsorganisationer är nödvändiga för att få en fungerande kommun, vid

små incidenter eller vid en kris.

I vår budget satsar vi på våra frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället. Bland annat riktar vi

medel på fler övningar mellan kommunen och civilsamhället samt på ett utökat samarbete med

Sveriges arton frivilliga försvarsorganisationer. Rådande situation med pandemin har gjort det extra

angeläget att bygga ett bättre och säkrare samhälle för morgondagen.

Sollentunapartiet vill möjliggöra ett öppet diarium, där besökaren själv kan söka kommunala

handlingar. Vi anser att det är en demokratisk service som ska underlätta insyn både före och efter

beslut. Vi använder därför medel ur kommunstyrelsens oförutsedda post för att utreda denna fråga

vidare.

Kommunstyrelsen Budget Budget Plan Plan

mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -180,1 -214,8 -204,2 -204,2
(Majoritetens förslag) (-215,8) (-221,9)

Investeringslimit, mkr -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Investeringsbudget, mkr -96,0 -296,7 -208,1 -213,0
(Majoritetens förslag) (-96,0) (226,1) (218,7) (213,0)

Exploatering mark, mkr 100,7 439,5 213,9 145,9
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Under de senaste åren har endast en liten del av Kommunstyrelsens oförutsedda medel använts.

Därför är det oansvarigt att kraftigt höja dessa när det finns ett stort behov av ökade medel i

kommunens nämnder. Det är även en demokratifråga då man flyttar makt över kommunens budget

bort från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen. Därför lägger Sollentunapartiet en budget som

ligger i linje med verkligheten och som inte flyttar mer makt över budgeten från Kommunfullmäktiges

folkvalda.

Uttrycket från koja till slott kan med en liten ändring till från torp till slott i en mening sammanfatta

kommunens innehav av fastigheter i en mening. För kommunen äger torp och bondgårdar ute på

Järvareservatet, ett slott centralt i Edsberg, kulturfastigheter på Stallbacken, skolor, förskolor,

omsorgsboenden och ett Kommunhus. Detta är ändå bara ett fåtal av kommunens alla fastigheter.

Som fastighetsägare är det viktigt att underhålla och sköta sina fastigheter både för att behålla värdet

och för att ha funktionella lokaler för kommunens alla verksamheter. Före 2010 satsade kommunen

jämförelsevis lite pengar på underhåll vilket straffades sig då man till slut stod med många fastigheter

som man fick riva och bygga nytt. Förutom att det är ett oansvarigt sätt att handskas med

skattepengar så är det inte heller särskilt miljövänligt.

Sedan 2010 har kommunen satsat på underhåll vilket har märkts runt om i kommunen men sedan i år

har majoriteten beslutat att kraftigt minska underhållsbudgeten. Minnet verkar med andra ord vara

kort och samma misstag som man gjorde innan 2010 gör man nu drygt tio år senare.

Sollentunapartiet anser att underhåll måste få kosta och fråga vilken fastighetsägare som helst så

lönar det sig alltid i längden. Därför satsar Sollentunapartiet på både torp och slott, inte bara för att vi

tycker att kommunens fastigheter är värda det utan även för vi inte kan tillåta att skattemiljoner rullar

för kortsiktiga vinster.

Budget
2021

Budget
2022

Plan
202

3

Plan
202

4

Summa KS-oförutsedda -30,0 -5,0 -5,0 -5,0

(Majoritetens förslag) -30,0 -40,0 -30,0 -30,0

Budget 2022 Plan
2023

Plan
2024

Investeringar i verksamhetsfastigheter

Utbildningsnämnden -35,0 -95,0 -88,0

Vård- och omsorgsnämnden -24,5 -15,5 -22,0

Summa verksamhetsfastigheter -59,5 -110,5 -110,0

Investeringar i anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden -86,2 -12,0 -43,0
(Majoritetens förslag) (-15,6) (-22,6) (-43,0)

Summa anläggningar -86,2 -12,0 -43,0
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(Majoritetens förslag) (-15,6) (-22,6) (-43,0)

Fastighetsägarinvesteringar

Fastighetsägarinitierade investeringar -55,0 -55,0 -55,0
Hyresgästanpassningar -5,0 -5,0 -5,0

Summa fastighetsägarinvesteringar -60,0 -60,0 -60,0
(Majoritetens förslag) (-50,0) (-50,0) (-50,0)

Nyinvesteringar gata/park/trafik -10,0 -10,0 -10,0

Skattefinansierade investeringar 0,0 -25,6 0,0

Turebergshuset IT och inventarier -91,0 0,0 0,0

Summa investeringar kommunstyrelsen -306,7 -218,1 -223,0

(Majoritetens förslag) (-226,1) (-218,7) (-213,0)

Exploateringsverksamhet
Mark

Budget
2021

Budget
2022

Plan
202

3

Plan
202

4

Mark inkomster 347,9 492,9 255,9 206,9

Mark utgifter -247,2 -53,4 -42,0 -61,0

100,7 439,5 213,9 145,9

9. Utbildningsnämnden

Nämndens ansvar

Nämnden har ansvar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass,

grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden Budget Budget Plan Plan

mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -2 084,6 -2 205,4 -2 208,0 -2 221,2
(Majoritetens förslag) (2084,6) (2168,6) (2174,0) (2187,2)

Investeringslimit, mkr -17,0 -10,0 -10,0 -10,0

Förskolan har en läroplan som är en viktig möjliggörare och vi vill att den ska kunna följas. Engagerad

och professionell personal är förutsättningen till en bra och kvalitativ förskola där alla barn blir sedda.
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Med fler anställda per barn kan vi ge förutsättningar till en ännu bättre förskola där Sollentunas barn

får lära sig nya saker och utvecklas tillsammans med sina pedagoger i en trygg och lärorik miljö.

Vi vill skapa förutsättningar för att kunna öka lärartätheten. Genom utökat anslag kan vi anställa fler

medarbetare. Därmed skapar vi möjlighet för  mer pedagogkontakt och mer tid till utveckling och

lärande. Kostnaden per barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är i jämförelse med

andra jämförbara kommuner är markant högre än i Sollentuna. Detta duger inte!

Sollentunapartiet ser fram emot att skolor oavsett driftsform samverkar mer och att kommunen lyfter

fram verksamheten som bedrivs i stort. Det är viktigt med mer samordning och lärande mellan

fristående och kommunala skolor. Vi anser att Sollentuna kan inspireras av hur man jobbar i Upplands

Väsby där man tydligare arbetar tillsammans. Vi efterfrågar att de fristående skolornas verksamhet

lyfts fram tydligare i kommunens årsredovisning.

Volym

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2022–2024.

Volym Budget Plan Plan

 2022 2023 2023

Förskola och fritidshem, mkr 13,4 6,9 9,0

Grundskola, mkr 0,1 -0,2 -7,5

Särskola, mkr 8,5 1,0 2,0

    

Gymnasieskola, mkr 17,4 3,2 7,2

Gymnasiesärskola, mkr 0,5 1,0 0,4

 39,9 11,9 11,1

Volymmått Budget Plan Plan

 2022 2023 2024

Förskola, antal barn 4.178 4.238 4.318

    

Fritidshem 5.434 5.429 5.438

Antal barn 6 år 975 974 973

Antal barn år 1-3 2.904 2.924 2.928

Antal barn år 4-6 1.556 1.531 1.538

    

Förskoleklass, antal barn 980 979 978

Antal barn    

    

Grundskola 9.610 9.617 9.548

Antal barn år 1-5 5.121 5.174 5.216

Antal barn år 6-9 4.489 4.443 4.332

    
Särskola, antal barn 137 138 139

16



Volymmått Budget Plan Plan

2022 2023 2023

Gymnasieverksamheten 3.342 3.375 3.450

    

Gymnasiesärskolan 48 50 51

10. Vård- och omsorgsnämnden

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

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

patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Värna våra äldre
Sollentunapartiet kan konstatera att statistiken i jämförelseverktyget Kolada säger att vår kommun

ligger lågt i satsning per kommuninvånare när det gäller våra äldre invånare. Hemtjänstutförarna och

brukare vittnar om behov av att höja ersättningen för att kunna höja kvaliteten på bred front. Vissa

bolag har helt enkelt lämnat Sollentuna för att ersättningen inte är rimlig.  Siffror har visat att andelen

som är nöjda med sin hemtjänst har minskat år för år. Vi anser att det beror på besparingar, något

som vi nu vill råda bot på.

Vi vet att majoriteten höjde ersättningen till hemtjänstutförarna vid årsskiftet 2019/2020. Då talade

de ansvariga om en stor genomlysning av hemtjänsten och la ett tilläggsuppdrag till förvaltningen att

se över om en begränsning av antalet utförare kunde öka kvaliteten och motverka fusket.

När vi blir fler äldre i kommunen de kommande åren kommer fler att vilja eller behöva att bo kvar

hemma. Sollentuna hade under många år en av de lägsta hemtjänstavgifter i Stockholm. Systemet är

inkomstbaserat och nu har Sollentuna en av de dyraste avgifterna i länet. Hemtjänsten är viktig och

måste vara bra, inte minst när kommunen har öka intäkterna genom  att ta mer betalt.

Vård- och omsorgsnämnden Budget Budget Plan Plan

mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -934,9 -982,4 -1 021,2 -1 066,5
(Majoritetens förslag) (-934,9) (-970,9) (-1 009,7) (-1 055,0)

Investeringslimit, mkr -3,7 -3,7 -3,7 -3,7
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11. Miljö- och byggnadsnämnden
Nämndens ansvar
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet,

över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar även för

bygglov och tillsyn inom plan- och byggområdet.

Här lägger vi samma budget som både majoriteten och Socialdemokraterna.

Miljö- och byggnadsnämnden Budget Budget Plan Plan
mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag -18,0 -17,7 -17,5 -17,3

12. Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola,

idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 13 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag

till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer

Med fokus på kultur och idrott
En uppdelning av dagens kultur- och fritidsnämnd är nödvändig för att lyfta fram kultur och idrott

inom sina olika och unika områden. Vi ser att kultur och idrott avsevärt främjar och höjer

livskvaliteten i en välmående kommun, och att dessa byggstenar inte minst är viktiga för att våra unga

vuxna ska utvecklas och på så sätt få möjlighet att bidra i ett större sammanhang.

På kulturområdet välkomnar vi satsningar på Kulturskolan och Alternativa musikskolan för att få fler

unga att bli intresserade av estetiska ämnen och musik. Det är viktigt att kulturen blir mer synlig till

vardags, så att ung som gammal får en möjlighet att integrera den vitala och livskraftiga del av livet

som ett rikt kulturliv kan innebära.

Sollentunapartiet föreslår att en grupp av kulturpersonligheter i kommunen tillsätts för att utväxla

erfarenhet, kunskap och förstahandsinformation med det gemensamma målet att stärka den

potential som vi har inom alla kulturella områden i kommunen. Vi vet att den som är bäst lämpad

att skapa aktiviteter är den som själv är utövare; intresset för kultur blir självgenererande, får eget

liv, och vi kan möta den som är vagt intresserad eller den som redan är djupt engagerad.

Vi anslår 2,4 miljoner kronor för drifts- och kapitalkostnader till följd av investeringar i att färdigställa

Norrvikens sjösportcenter och kapitalkostnader för att bygga den efterlängtade och utlovade

idrottshallen i Viby under 2022. Driftskostnader för hallen tillförs från 2023.
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Kultur- och
fritidsnämnden Budget Budget Plan Plan
mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -163,8 -177,3 -180,5 -182,8

(Majoritetens förslag) -163,8 -170,9 -173,0 -175,3

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

13. Socialnämnden
Nämndens ansvar
Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller

särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden svarar även för kommunens

konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flykting- och

invandrarverksamhet.

Utöver majoritetens budget satsar vi anslag till arbete som relateras till ungas drogmissbruk.

Socialnämnden Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -302,9 -333,8 -322,9 -321,9

(Majoritetens förslag) -302,9 -315,3 - -

Investeringslimit, mkr -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

13. Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för

detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av

detaljplan. Vidare beslutar nämnden om utredning, enskilds ersättningsskyldighet, jämkning,

anstånd, avbetalning avseende gatukostnadsersättningar och exploatering inom områdena gata och

park. Nämnden har även ett ansvarar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

Här lägger vi samma budget som både majoriteten och Socialdemokraterna.

Ett utvecklat Sollentuna med hänsyn till närområde och natur
Sollentuna är i en förändringsprocess och står inför en snabb tillväxt genom byggandet av nya

bostäder och därmed en ökad befolkning, vilket ökar behovet av att det finns grön- och

naturområden. Sollentunapartiet står bakom en utveckling av Edsbergs Sportfält som ett fält för idrott

och det friluftsliv som redan existerar idag. Vi ser även att Väsjöbacken med närområde ska förbli det

område för alpin sport och det friluftsliv som funnits för kommuninvånarna under många år.
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När man bygger nytt är det viktigt att man tar hänsyn till det som redan finns på plats samt

kommunens natur- och grönområden.

Sollentunapartiet föreslår att man slår ihop Klimatnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och

Natur- och tekniknämnden till en nämnd - Infrastruktur- och utvecklingsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden Budget Budget Plan Plan
mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag -6,9 -10,7 -10,7 -10,7

Exploateringsverksamhet Allmän
platsmark + Detaljplaner

Budget 2021 Budget
2022

Plan
202

3

Plan
202

4

Allmän platsmark + detaljplaner 89,3 129,2 167,0 132,2

Allmän platsmark + detaljplaner -266,2 -254,4 -204,3 -138,4

-176,9 -125,2 -37,3 -6,2

14. Natur- och tekniknämnden

Nämndens ansvar
Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder

för vissa trafikfrågor. Nämnden är väghållare samt huvudman för kommunens gator och allmänna

platser samt ansvarar för flytt av fordon. Vidare har nämnden ansvar för kommunens

parkeringsövervakning, drift och underhåll av allmän platsmark samt övriga allmänna ytor som ej

omfattas av detaljplan, förvaltning kommunens naturreservat och övrig naturmark och för fritidsfiske

i kommunens sjöar och vattendrag.

Ett snyggt, tryggt och trafiksäkert Sollentuna
Att ha ett grönområde eller naturområde står högt på listan när människor får ranka vad som är

viktigt att nära sin bostad. Sollentunapartiet har alltid kämpat för att det ska finnas grönområden och

naturområden näsgårds i hela kommunen. Det är även viktigt att dessa underhålls på ett bra sätt.

Därför avsätter vi extra medel för skötsel av våra allmänna-, park- och grönområden.

Sollentunapartiet föreslår även att kommunen anställer en stadsträdgårdsmästare med det

övergripande ansvaret för planering och skötsel av kommunens park-, grön- och naturområden.

Att gångtrafikanter och cyklister ska vara prioriterade trafikantgrupper kan ses som en självklarhet,

tyvärr är det dock inte så i Sollentuna. Med anledning av detta avsätter vi medel för att förbättra

gång- och cykelvägar samt till att se till kontrollen att trafikanordningsplaner efterföljs förbättras. Vi

avsätter även medel för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gångtrafikanter och

cyklister.
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Vi vill även att Märstastråket blir ett regionalt cykelstråk värt namnet.

I våra prioriteringar ligger även en ökad satsning på daglig städning i kommunen för att få ett

trivsammare och tryggare Sollentuna.

Sollentunapartiet föreslår att man slår ihop Klimatnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Natur-

och tekniknämnden till en nämnd - Infrastruktur- och utvecklingsnämnden.

Natur- och tekniknämnden Budget Budget Plan Plan

mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -120,2 -129,6 -132,2 -134,8
(Majoritetens förslag) -120.2 -124,6 -136,3 -147,0

Investeringsbudget gata/park/trafik, mkr -60,0 -50,0 -50,0 -50,0

Reinvesteringar gata/park/trafik Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Gata/park/trafik -50,0 -50,0 -50,0

15. Klimatnämnden

Nämndens ansvar
Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska

kommunens miljö- och klimatpåverkan, sammanställa kommunens miljöinformation och planera och

samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller-, energi- och vattenfrågor.

Nämnden bevakar även kommunens intressen avseende vattenverksamhet och täktverksamhet enligt

miljöbalken (1998:808) och svarar för kommunens interkommunala vattensamverkan.

Här är vi överens med majoriteten och Socialdemokraterna. Sollentunapartiet föreslår dock att man

slår ihop Klimatnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Natur- och tekniknämnden till en nämnd -

Infrastruktur- och utvecklingsnämnden.

Klimatnämnden Budget Budget Plan Plan

mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag -9,7 -7,2 -7,2 -7,2
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16. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens ansvar
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen,

utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden svarar även för kommunens

operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bl.a. praktikplatser, feriejobb

och rekryteringsmässor.

Ungdomsarbetslöshet i fokus
Sollentunapartiet satsar på åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och att minska

utanförskapet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi anser att nämnden behöver

ytterligare resurser för att kunna samverka med fler nämnder för att lösa utmaningarna med

arbetslöshet. Vidare vill vi se ett utökat samarbete med civilsamhället.

Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden Budget Budget Plan Plan
mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag, mkr -65,0 -72,2 -71,9 -71,7

(Majoritetens förslag) (-65,0) (-65,2) (-64,9) (-64,7)

17. Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att

utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller

anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan

kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Sollentuna är värdkommun för den

gemensamma nämnden.

Här är vi överens med majoriteten och Socialdemokraterna.

Överförmyndarnämnden Budget Budget Plan Plan

mkr 2021 2022 2023 2024

Nettoanslag -6,7 -6,7 -6,7 -6,7
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