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POLITISK INRIKTNING FÖR 2022-2024
Vår vision för Sollentuna

Sollentuna skall vara en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på trygghet,
tradition och en trovärdig politik.
För att lyckas måste kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i
övergripande beslut som påverkar deras liv i både vardagen och framtiden.
Effektivitet och pragmatisk styrning med fokus på skola, vård, omsorg och trygghet är ledstjärnor
för vårt politiska arbete. Barnens skolgång och de äldres omsorg är viktigare än en stor expansion
av kommunen.
Pandemin har visat på stora brister i samhället. Om och när vi får en ny pandemi måste
Sollentuna ha en fullgod beredskap.
Sverigedemokraterna anser att tillväxt i invånarantal måste följas av en minst lika stor tillväxt av
kommunens ekonomi. En snabb ökning av befolkningen kräver även en omfattande utbyggnad av
den kommunala verksamheten och ökar behovet av dyra nyinvesteringar. Därför är det av stor
vikt att befolkningsökningen skapar nya skatteinkomster som kompenserar för kommunens ökade
kostnader för såväl drift som investeringar.
Tillväxten får inte heller leda till att Sollentunas karaktär av trädgårdsstad försvinner. Det är just
kombinationen av småskalig bebyggelse, god samhällsservice, närheten till naturen samt bra
utbud av shopping och restauranger som gör Sollentuna attraktivt.
Kommunens huvudsyfte är att ta hand om kommunens invånare. För att lyckas med detta krävs
att så många som möjligt av invånarna är självförsörjande och bidrar till kommunens ekonomi.
Alla som kan arbeta ska göra det och försörja sig själva.
Arbete skall alltid löna sig så att man inte hamnar i ett permanent bidragsberoende. Sollentuna
bör inventera möjligheter till arbetstillfällen som kan vara av enklare art.
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Ett tryggt och rent Sollentuna
Ett stort problem i Sollentuna är en utbredd känsla av otrygghet. Det är helt oacceptabelt att
många av kommunens invånare känner sig så otrygga vilket begränsar deras liv. Tryggheten är
nödvändig för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. Antingen känner man sig trygg eller
också inte. Tryggheten påverkar allt i vårt samhälle - från skolan till äldreomsorgen.
Det är en av kommunens viktigaste uppgifter att bekämpa otryggheten i samhället. Invånarna
måste känna att samhället står på deras sida mot ordningsstörningar och kriminalitet.
Det är polisens uppgift att bekämpa brott. Tyvärr har polisens resurser under lång tid varit
bristfälliga, vilket gör att de har svårt att hantera brottsligheten. Denna situation kommer
antagligen bestå under överblickbar tid.
Därför måste kommunen ta ett extra stort ansvar för tryggheten och säkerheten i Sollentuna.
Trygghets- och säkerhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet och de
ekonomiska resurserna prioriteras.
Särskilt otrygga och brottsutsatta platser ska bevakas av kommunalt organiserad
bevakningspersonal samt via tekniska lösningar som exempelvis utökad kameraövervakning.
Även olika frivilligverksamheter som nattvandringsgrupper, grannsamverkan och
brottsofferjourer spelar en stor roll i trygghetsarbetet. Dessa verksamheter bör uppmuntras samt
stödjas ekonomiskt av kommunen.
Nolltolerans mot småbrottslighet är ett bra sätt att förebygga grövre brottslighet. Därför måste det
bli en självklarhet med snabbt agerande mot klotter, nedskräpning och all annan form av
småbrottslighet. Bättre klottersanering och renhållning måste prioriteras. Målet är att 90 procent
av allt nytt klotter på allmän plats ska vara borta inom 24 timmar efter det att det har anmälts till
kommunen.
Lagen föreskriver ”När polisen tagit och utrett yngre personer som begått brott ska dessa hanteras
av kommunens socialtjänst. Vårdnadshavare till ett barn är ekonomiskt ansvariga för skador som
deras barn orsakat genom brott.”
Välplanerade och välvårdade miljöer leder till minskad brottslighet och en ökad känsla av
trygghet. Bättre belysning, parker och grönområden med bra insyn och snabba åtgärder vid
skadegörelse är bra exempel på fysiska åtgärder som ökar tryggheten och minskar
brottsbenägenheten.
Tiggeri inom kommunen är ett problem som aktivt måste motverkas. Med ett klokt beslut om
tiggeriförbud skulle Sollentuna göra som de kommuner som redan förbjudit tiggeri som
exempelvis Skurup, Vellinge, Katrineholm, Kungsbacka, Staffanstorp, Bromölla, Lidingö, Täby,
Danderyd och Ekerö.
Vi vill att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens ordningsföreskrifter så att
dessa beivrar passiv insamling av pengar utan tillstånd.
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Bevara trädgårdsstaden
Sollentuna bör förbli en trädgårdsstad med villor och småskalig bebyggelse.
Sverigedemokraterna är inte negativa till tillväxt men anser att denna bör vara måttfull och i
samklang med redan existerande bebyggelse. Målet är kvalitativ och inte kvantitativ tillväxt.
En snabb tillväxt med stort byggande riskerar att skapa väldigt stora trafik- och
parkeringsproblem. Det planeras inte för några större förbättringar i trafikinfrastrukturen och de
flesta nya områden som planeras får väldigt ont om parkeringsplatser.
Förhoppningsvis kommer en mer realistisk migrationspolitik leda till både en minskad
befolkningsökning samt ett minskat tryck på storstockholmsområdet gällande bostäder,
infrastruktur och allmän samhällsservice. I en sådan situation kan Sollentuna, även med mindre
investeringar, ägna de kommande decennierna åt att bygga ifatt de brister och köer som eventuellt
finns.
Grönområden ska finnas i stor omfattning samt vara en självklar och sammanhängande del av
bebyggelsen. Parker och grönområden ska inte trängas undan till förmån för nya tätt liggande
hus. Byggs nya områden måste tillräckligt stora grönytor anläggas/bevaras omkring husen. Detta
gäller exempelvis Södra Häggvik.
Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet samt har en positiv
inverkan på medborgarna. Kommunen ska bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer
för att skapa en känsla av social gemenskap och samhörighet. Dessutom ska kommunen anpassa
nya byggnader till befintlig bebyggelse.
Sverigedemokraterna anser att en blandad bebyggelse är ett bra sätt att motverka utanförskap och
andra sociala problem. Därför är det viktigt med en blandning av hyres- och bostadsrätter i
flerbostadsområden. Det är också viktigt med en traditionell stadsmiljö som kombinerar bostäder,
arbetsplatser, affärer och restauranger.
Inom samhällsbyggnadsområdet vill vi att nybyggnation främst bör ske i anslutning till existerande
pendeltågsstationer. Nybyggnationen där bör dock ske varsamt och i måttlig omfattning.
Utan bra allmänna kommunikationer blir Väsjön helt beroende av privatbilismen, men med de
bristande vägarna till och från Väsjön riskerar en ny trafikinfarkt att uppstå i kommunen. Den
enda realistiska lösningen är att få till stånd någon form av bättre anslutning till Norrortsleden.
Vi anser dessutom att parkeringslösningen för området är otillräcklig. Detta måste vara en
prioriterad fråga för kommunen. Sverigedemokraterna ser även bevarandet av ett levande och
välbesökt sportfält som en viktig fråga.
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Bostadsbyggande och befolkningsutveckling
Sverigedemokraterna vill se över kommunens långsiktiga planering för såväl bostadsbyggande
som annat byggande. Vår ambition är att bevara och stärka Sollentunas karaktär av trädgårdsstad.
Vi vill därför också nyttja den avtagande byggkonjunkturen för att i möjligaste mån reducera
existerande byggprojekt. Redan igångsatta projekt måste självfallet fullföljas och en del planerade
projekt är också positiva för stadsmiljön, men många projekt leder till överexploatering samt
förvärrad trafik- och parkeringssituation. Genomförs vår politik inom detta område kommer
sannolikt byggandet understiga 350 färdigställda bostäder per år och befolkningsökningen ligga
under kommunens prognoser.
Sverigedemokraterna vill också öronmärka bostäder lämpade för Sollentunas ungdomar.
I vårt Sollentuna vill vi växa i takt med vad trafiksystemen klarar av och kommunen får inte
utvecklas till en storstad på landet. Framkomligheten är därför högt prioriterad.

En bilvänlig kommun
Under en längre tid har bilisterna i Sollentuna blivit styvmoderligt behandlade. Det blir hela tiden
svårare att vara bilägare både när det gäller körning och parkering.
Privatbilismen står längst ned på kommunledningens prioritetslista inom trafikområdet, trots att
behovet av bil alltid är stort utanför stadskärnor och i Sollentunas vidsträckta småhusbebyggelse.
Hämtning av barn till och från skola/förskola måste underlättas.
I sverigedemokraternas Sollentuna behandlas även privatbilismen bra. Det skall vara lätt att både
köra och parkera med bil i Sollentuna.
Sverigedemokraterna är positiva till cykling som kommunikationsmedel. På korta sträckor kan
det vara snabbt och effektivt. Det är dessutom en utmärkt källa till vardagsmotion. Men vi tror
inte att cykling på något väsentligt sätt kan ersätta ett kapacitetsstarkt vägnät. I Sollentuna kan
cykling ofta ske på villagator som erbjuder säker och behaglig cykling och därmed kan
byggnation av dyra cykelbanor begränsas. Vi tror att det är olämpligt att locka till cykling under
vintern då dåligt väglag råder. Så kallad sopsaltning kan, till höga kostnader, ge relativt säkra
cykelbanor för det fåtal som använder dem men anslutningen till dessa ger upphov till onödiga
och stora skaderisker för alla gående och i synnerhet för äldre.
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Kvalitet och valfrihet för de unga
Utbildningsförvaltningen står för hälften av kommunens utgifter och spelar en väldigt viktig roll
när det gäller kommunens budget och ekonomi. Sollentuna har väldigt uppskattade skolor som
presterar bra resultat samtidigt som de är relativt kostnadseffektiva.
Kommunen står nu inför en stor utmaning hur man ska bibehålla den höga kvaliteten på skolorna
och samtidigt hålla emot de stora kostnadsökningar som sker inom utbildningssektorn. Att lyckas
med detta är helt avgörande för både kommunens ekonomi, välfärd och attraktionskraft.
I Sollentuna ska alla skolelever kunna utvecklas efter sina förutsättningar. Det innebär att vi
måste se behoven hos både svaga och starka elever. Vår vision är att Sollentuna ska bibehålla sin
höga ranking som en bra skolkommun.
Lärare är pedagoger och ska ägna sig åt det pedagogiska arbetet och spendera mindre tid på
kringsysslor. Genom att anställa olika former av assisterande personal ska lärarna avlastas.
Studie- och arbetsmiljön är väldigt viktig för både lärare och elever. En arbetsplats med lugn
studiemiljö och möjlighet för lärarna att koncentrera sig till den pedagogiska lärarrollen kommer
göra Sollentuna till en attraktiv arbetsgivare för lärare.
En fast vikariepool i Sollentuna är önskvärd.
Vår övertygelse är att Sollentuna måste satsa på stora skolenheter vid nybyggnation för att
tillgodose alla behov och skapa mindre sårbarhet genom att kunna disponera personalen mer
flexibelt.
I Sollentuna prioriterar vi arbetet med barn och unga. Barn måste få bli sedda och få möjlighet att
växa som individer. Det är viktigt att studiero råder i skolan. Utbudet av stödverksamheter för
unga och det förebyggande arbetet ska ses som en investering för framtiden. Socialtjänsten och
skolan har ett särskilt ansvar att samarbeta för att barn inte ska hamna i utanförskap.
Det skall råda stor valfrihet för föräldrar att välja barnomsorg eller att själva vara hemma med
sina barn. Sverigedemokraterna anser att föräldrarna är bäst lämpade att fatta denna typ av beslut
och att föräldrar som vill vara hemma med sina barn bör kunna göra detta som del av den
kommunala barnomsorgen i avvaktan på att en barnomsorgscheck eller vårdnadsbidrag
återinförs.
Vi vill ha ett jämlikt samhälle där pojkar och flickor ges samma förutsättningar, men motsätter
oss speciella genusperspektiv och liknande läror som saknar vetenskaplig grund, vilket vi anser
förnekar människans natur. Vi anser det som självklart att alla respekteras och behandlas lika
oavsett sexuell läggning eller religion, men anser inte att positiv särbehandling bidrar till detta.
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Satsa på Sollentunas äldre
Sollentunas äldre har rätt till en bra äldreomsorg. Detta ska uppnås genom en verksamhet som ska
skapa största möjliga trygghet för kommunens äldre på ett sådant sätt att de kan leva ett så bra
och självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Ädelreformen på 90-talet var startskottet för nedmonteringen av de äldres trygghet.
Coronapandemin har tydligt visat på de brister som råder och som måste åtgärdas.
God tillgänglighet på geriatrisk läkarkonsultation måste finnas i kommunen. Idag finns endast
medicinsk ansvarig sjuksköterska
En permanent vikariepool där alla har bra kunskaper i svenska måste finnas för att säkra att all
kommunikation har uppfattats på rätt sätt. Även kontinuiteten måste säkras.
Ett grundkrav för all nyanställning inom äldreomsorgen skall vara att man talar och skriver god
svenska.
Sverigedemokraterna kan inte acceptera en ordning som ger invandrade äldre rätt till tolk, men
lämnar infödda äldre svenskar med små möjligheter att kommunicera med personalen på god
svenska.
Vi vill att samma krav på svenskkunskaper ska ställas på anställda i Sollentunas äldrevård som
Socialstyrelsen ställer på vårdpersonal. Det ska ingå i upphandlingskraven.
Bristande kunskaper i svenska språket riskerar patientsäkerheten då personal dels behöver kunna
kommunicera med de äldre och med sina kollegor, dels kunna läsa instruktioner och
dokumentera. Coronapandemin har tydligt visat på vikten av svenskkunskaper.
Det är särskilt viktigt att hemtjänsten utvecklas och får utökade resurser. Sverigedemokraterna
anser att ökade anslag till hemtjänsten är ett väldigt bra och enkelt sätt att förbättra för de äldre.
Ökade anslag som ger ökat antal hemtjänsttimmar för brukarna leder till att personalen kan
fokusera på färre brukare och på så sätt även minska transporttiden. Detta resulterar i sin tur i att
andelen av arbetstiden som ägnas hos de äldre istället för transporter ökar. Det ger således dubbel
utdelning.
Ett annat bra sätt att öka de äldres välbefinnande är att öka deras valfrihet. Hemtjänst ska tilldelas
i form av tid och inte uppgifter. Det är de äldre själva som ska välja vad de behöver för specifik
hjälp, inte några kommunala tjänstemän.
Det ska vara enkelt och snabbt att få rätt sorts boende som äldre. Särskilt viktigt är detta för de
med störst vårdbehov. Det måste finnas gott om plats på särskilda boenden. Vid behov kan
särskilda boenden samordnas i samverkan med grannkommuner. Det skall alltid finnas möjlighet
för de äldre att snabbt få ett anpassat boende om man behöver det. Utbyggnaden av trygghetsoch seniorboenden skall också uppmuntras.
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Samtliga äldre än 85 år ska ha rätt till äldreboende om de själva önskar det. Det är en rättighet att
kunna leva med sin livspartner även som äldre.
Vid upphandling av vård och omsorg ska kvalitet väga tyngre än priset. Det bör utredas om ett
system som kombinerar valfrihet med kommunal drift av äldreomsorgen kan reducera
kostnaderna och öka kvaliteten. Anhörigvårdare är en viktig tillgång inom äldreomsorgen och ska
erbjudas bra stöd från kommunen så att de orkar med sin viktiga roll i de äldres liv.
För att ge de äldre en god livskvalitet är det viktigt att regelbundet garanteras utevistelse, att det
finns goda möjligheter till social samvaro året runt och att matkvaliteten är hög. God, näringsrik
och närproducerad mat ska vara obligatorisk i våra äldreboenden.

Vår vision för en långsiktigt hållbar migration
Sverigedemokraterna anser att det är mycket viktigt att alla kostnader och intäkter för flyktingoch anhöriginvandring budgeteras och redovisas under ett särskilt avsnitt i kommunens
redovisning. Detta innebär att de ekonomiska konsekvenserna av migrationen och
flyktinginvandringen skulle bli synliga och begripliga inte enbart för kommunpolitikerna utan
även för vanliga medborgare. I detta bör även ingå redovisning av kostnader för det kommunala
tolkstödet.
Dessutom skulle redovisningen av ekonomin för kommunens ordinarie verksamhet bli mera
exakt och kan då lättare jämföras med tidigare år. En sådan separat redovisning bör avse en
längre period. Systemet bör omfatta alla migranter och deras anhöriga tills dessa beviljas
permanent uppehållstillstånd i Sverige, samhällets försörjningsansvar upphör för minderåriga
samt att de varaktigt kan försörja sig själva.
Migrationens långsiktiga kostnader gör att Sollentuna behöver en längre invandringspaus till dess
att de migranter som redan är bosatta i kommunen lyckats bli en väl fungerande del av samhället.
Det är ohållbart att lyfta in stora mängder människor i vårt generösa välfärdssystem som sedan
inte kommer in i samhället och kan bidra.
De nyanlända som redan kommit till kommunen finansieras till stor del av staten under de första
åren i landet, men sedan blir de ett kommunalt ansvar. Under etableringsfasen när staten står för
huvuddelen av kostnaden är kommunen skyldig att ordna bostad åt de nyanlända. Detta ska göras
på ett så billigt sätt som möjligt för kommunen.
För oss sverigedemokrater är det kommunala självstyret otroligt viktigt att värna.
Anvisningslagen som innebär att alla kommuner är skyldig att emot nyanlända migranter och
skaffa dem bostad är ett flagrant intrång på kommunernas självbestämmanderätt.
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Efter etableringsfasen ska kommunen behandla migranterna som alla andra kommuninvånare och
inte positivt särbehandla dem genom förtur i bostadskön eller genom särskilt anskaffade bostäder.
Sollentunas tidigare invånare har samma rätt som nyanlända till bostäder.
SFI undervisningen måste stramas upp, tidsbegränsas och ersättningen kopplas till förmåga att
uppnå satta mål inom rimlig tid.
Personer med utländsk bakgrund som riskerar att leva sitt liv i utanförskap bör också erbjudas
hjälp att återvandra. Detta är positivt både för kommunen och för den enskilde, som
förhoppningsvis kan få ett bättre liv på annan plats. En funktion inom kommunen bör därför
inrättas för att informera om och stödja migranters återvändande till hemlandet.
De människor som kommer hit för att bosätta sig här ska anpassa sig till det svenska samhället.
Därför ska kommunen inte aktivt delta i, eller finansiera – utöver vad lagen kräver – t.ex.
hemspråk och andra åtgärder som undergräver en snabb anpassning.
För att säkerställa en så snabb och smärtfri anpassningsprocess som möjligt ska Sollentuna ta
fram en anpassningsplan. Denna plan ska innehålla en omfattande utbildning i svenska
värderingar och kunskap i hur det svenska samhället fungerar. Detta omfattar såväl skyldigheter
som rättigheter som invånarna har.
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FINANSIELLA MÅL
Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2022, plan 2023-2024, som beskriver den
ekonomiska styrkan. Kommunkoncernen har ett finansiellt mål.
Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med goda resultat har
möjliggjort en stabil utveckling av soliditeten.
Kommunen och de kommunala bolagen planerar för investeringar för att klara kommunens
framtida åtaganden till följd av den demografiska utvecklingen. Finansieringsbehovet för dessa
investeringar överstiger vad kommunen och de kommunala bolagen själv genererar utifrån den
löpande verksamheten.
De finansiella målen beskrivs nedan.
1.

Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent.

2.

Kommunens resultatmål ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent
av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt
fastighetsavgift.
För budget 2022 är resultatmålet 2,5 procent.

3.

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

4.

Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.
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FINANSIERING
Skattesats och allmän inriktning
Sverigedemokraterna föreslår oförändrad skattesats på 18:12 kronor under kommande år.
Under de kommande åren kommer kommunens ekonomi vara ansträngd men det är vår ambition
att försöka undvika skattehöjningar i det längsta. I detta läge är det av yttersta vikt att kommunen
prioriterar kärnverksamheterna och undviker onödiga utgifter.
Sverigedemokraterna vill att Sollentuna på sikt bör sträva efter ett resultat på 2,5 procent. I
budgeten för 2022 är resultatmålet 2,5 procent.

Finansiering av förändringsförslag
På kort sikt är det svårt att förändra kommunens utgifter. Därför kommer Sverigedemokraternas
budget på de flesta områden likna kommunledningens budget. Vi kommer dock göra vissa
förändringar mellan nämnderna som påverkar anslagen.
För att frigöra resurser till specifika satsningar inom VON samt på trygghetsfrågor hos KS
omfördelar Sverigedemokraterna anslagen till vissa nämnder och KS. På intäktssidan höjer SD
borgensavgiften med 0,9 procent. Detta uppskattar vi kan ge 9 miljoner i ytterligare intäkter
under 2022 med ett borgensåtagande på 1 miljard kronor. Det totala låneutrymmet för
borgensåtagandet är 2 miljarder kronor.
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NÄMNDERNA
I genomgången av nämndernas kostnader tas enbart ändringar jämfört med kommunledningens
budget upp.
OBS ökade anslag anges med plussiffror och sänkta anslag med minussiffror!
För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2022, de förändringar av 2021 års budgetram
som föreslås samt de förändringar i förhållande till kommunledningens budget för 2022 som
föreslås. I budget för respektive nämnd finns ett avsnitt om uppdrag.
Budgetförslaget följer samma struktur för samtliga nämnder och förändringarna jämfört med
kommunledningens budget 2022.

Förändring i förhållande till kommunledningens budget för
2022
Kommunstyrelsen ..................................................................................... -3,0 mnkr
Utbildningsnämnden ................................................................................. 0,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden .................................................................... 10,6 mnkr
Socialnämnden ....................................................................................... -10,0 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden ....................................................................... 0,0 mnkr
Miljö- och byggnadsnämnden .................................................................. 0,0 mnkr
Samhällsbyggnadsnämnden ..................................................................... -0,6 mnkr
Natur- och tekniknämnden ........................................................................ 3,0 mnkr
Klimatnämnden .......................................................................................... 0,0 mnkr
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ................................................ 0,0 mnkr
Överförmyndarnämnden ........................................................................... 0,0 mnkr
Summa förändringar ............................................................................ -0,0 mnkr

12
Version 1,5

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

Prioriterade uppdrag
Ökad trygghetssatsning
Förbjud passiv insamling av pengar utan tillstånd
Redovisa kostnader och intäkter för flykting- och anhöriginvandringen öppet
Öronmärk lägenheter till Sollentunas ungdomar
Ta fram en plan som innehåller en obligatorisk utbildning i hur samhället
fungerar med kunskap i skyldigheter och rättigheter
Utreda eventuellt bidragsfusk

Allmänt
Många av kommunens invånare upplever otrygghet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret och måste prioritera frågan. En rad uppgifter kan ligga på andra nämnder eftersom
trygghetsarbetet ska genomsyra hela kommunens arbete. Sverigedemokraterna vill ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda eventuellt bidragsfusk samt ge förslag på hur förekomsten
av dessa kan stoppas. Återrapportering ska ske i samband med verksamhetsberättelse 2023.
Det är viktigt att både medborgare och politiker har god insyn i kommunens verksamhet. Ökad
transparens gällande kommunens ekonomi och avtal är viktiga frågor. Idag kan det vara svårt att
ta reda på vad enskilda delar av kommunens verksamhet kostar. Därför behöver kommunens
redovisning av utgifter och avtal bli mycket bättre. Sekretess ska endast användas i undantagsfall.

Förändringar
Trygghetshöjande åtgärder ........................................................... 6 000 000 kronor
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Utredning av utbildningsplan ............................................................ 200 000 kronor
Höjd borgensavgiften med 0,9 procent ...................................... -9 000 000 kronor
Summa förändring ...................................................................... -3 000 000 kronor
Anslag Kommunstyrelsen 2022 ............................................... 212 000 000 kronor
Förändring från 2021 .................................................................. 34 900 000 kronor
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Utbildningsnämnden
Nämndens ansvar
Nämnden har ansvar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Prioriterade uppdrag
Bättre arbetsmiljö och status för lärarna
Ökad trygghet och studiero för eleverna
En fast vikariepool

Allmänt
För att uppnå ovan nämnda mål är det viktigt att lärarna slipper andra arbetsuppgifter än de rent
pedagogiska uppdraget. Idag går mycket av lärarnas tid till annat än undervisning. Kan lärarna
avlastas så ökar undervisningstiden för eleverna.
Lärare som får ägna sig åt utlärning, har en trygg arbetsplats samt backas upp av skolledning
kommer att få en bra arbetsmiljö och i ökad utsträckning stanna kvar på arbetsplatsen. Låg
personalomsättning och låga sjuktal ger i sin tur kommunen lägre kostnader.

Förändringar
Anslag utbildningsnämnden 2022 ......................................... 2 168 600 000 kronor
Förändring från 2021 .................................................................. 84 000 000 kronor
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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 riksfärdtjänst.

Prioriterade uppdrag
Utökat antal hemtjänsttimmar hos de äldre
Krav på goda kunskaper i svenska hos personalen
God tillgänglighet på geriatrisk läkarkonsultation
Samma krav på språkkunskaper ska ställas på anställda i Sollentunas äldrevård
som Socialstyrelsen ställer på vårdpersonal
Utreda om ett system som kombinerar valfrihet med kommunal drift av
äldreomsorgen kan reducera kostnaderna och öka kvaliteten

Allmänt
En omfattande satsning på hemtjänsten är det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra de äldres
livssituation. Får den enskilde fler hemtjänsttimmar uppstår en dubbel vinst. Dels får de äldre
fler timmar genom det ökade anslaget, men dessutom utnyttjas personalen bättre eftersom den
relativa tiden som ägnas åt brukarna ökar, samtidigt som restiden minskar. Initiera en
kompletterande och uttömmande utredning av Sollentunas äldreboenden med avseende på Covid19-problematik i tätt samarbete med en extern aktör

Förändringar
Utökad hemtjänst ........................................................................... 9 600 000 kronor
Geriatrisk läkarkonsultation .......................................................... 1 000 000 kronor
Summa förändring ....................................................................... 10 600 000 kronor
Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2022 ................................. 981 500 000 kronor
Förändring från 2021 ................................................................... 42 100 000 kronor
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Socialnämnden
Nämndens ansvar
Socialnämnden ansvarar för stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda
bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl,
tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens
konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens
flyktingverksamhet.

Prioriterade uppdrag
Ökad kontroll vid utbetalning av bidrag
Ingen särbehandling av nyanlända, särskilt gällande boende

Allmänt
Personer som är svaga ska självfallet få samhällets stöd, men det viktigt för systemets legitimitet
att man noggrant kontrollerar att de som får stöd verkligen är berättigade till detta stöd. Dessutom
bör motkrav ställas på personer som mottager samhällets stöd.
Det är viktigt att vidta åtgärder för att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det är viktigt
att ge stöd till barn och unga som far illa samt till vuxna som behöver hjälp för att kunna komma
tillbaka, men det är lika viktigt att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och
försörjning.
Alla kommuninvånare har samma värde och därför ska inga grupper få positiv särbehandling.
Nyanlända ska inte få bostadsförmåner eller annan särbehandling. Om vissa grupper får positiv
särbehandling ökar det motsättningarna i samhället. Kommunen bör snarast se över regelverket
och inte ge annat stöd till nyanlända än vad lagen föreskriver.
SFI-krav ska ställas på nyanlända som söker försörjningsstöd.

Förändring
Restriktivare kontroll ............................................................... - 10 000 000 kronor
Summa förändring ................................................................... - 10 000 000 kronor
Anslag Socialnämnden 2022 ..................................................... 305 500 000 kronor
Förändring från 2021 ................................................................... 10 500 000 kronor
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ansvar
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet,
kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar 13 - 20 år, turism,
lotteriverksamhet. I uppdraget ingår även att fördela bidrag till ungdoms- och kulturföreningar
samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Prioriterade uppdrag
Stärk kulturarvet
Inga bidrag till våldsbejakande extremism
Trygg fritid för unga
Kulturverksamhet gratis för alla barn och ungdomar

Allmänt
Vården av kulturarvet ska vara en av nämndens huvuduppgifter. Kulturarvet skapar både trygga
invånare med en stark identitet och samhörighet, men gör också kommunen attraktiv som
besöksmål.
Det är väldigt viktigt att kommunens stöd till organisationer inte går till olika grupper som har
kopplingar till våldsbejakande extremism.. Därför bör kommunens föreningsbidragsreglemente
ses över så att inga antidemokratiska organisationer får bidrag.
Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden
medverka till att skapa trygga miljöer för kommunens unga. Kvalificerade fältfritidsledare ska
bedriva uppsökande verksamhet på platser där ungdomar befinner sig, utanför skoltid, med låg
vuxennärvaro. Det är också av vikt att se över fritidsgårdsverksamheten så att dessa inte tas över
av busliv eller tom grovt kriminella.

Förändring
Anslag kultur- och fritidsnämnden 2022 ................................... 170 900 000 kronor
Förändring från 2021 ..................................................................... 7 100 000 kronor
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Miljö- och byggnadsnämnden
Nämndens ansvar
Nämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt övriga
speciallagsreglerade områden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden svarar även för
kommunens kontroll och tillståndsgivning för bland annat bygglov och krav på byggnader

Allmänt
Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas budgetramen 17,7 miljoner kronor, vilket är 300 tusen
kronor mindre än budget 2021.

Förändring
Anslag Miljö- och byggnadsnämnden 2022 ............................... 17 700 000 kronor
Förändring från 2021 .................................................................... - 300 000 kronor
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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.

Prioriterade uppdrag:
Minst en parkeringsplats per lägenhet
Sänk projekteringsambitionerna för byggande

Allmänt
Det råder en stor brist på parkeringsplatser i kommunen. Dagens planering för byggande kommer
förvärra situationen. Därför behöver kommunen en parkeringsplan som bejakar bilägarnas
intressen. Det behövs en realistisk syn på parkeringsbehoven i Sollentuna. Minst en
parkeringsplats per nybyggd lägenhet ska byggas.
Byggandet avtar av konjunkturskäl. Kommunen bör nyttja denna paus i byggandet att lägga om
sin planering inför framtiden så att Sollentunas karaktär av trädgårdsstad bevaras. Under de
gångna 10 åren har i genomsnitt 350 nya bostäder färdigställts per år. Även detta är för högt om
man vill bevara Sollentuna unika kvaliteter.
En bevarandeplan är väsentlig. Dock räcker det med att lägga 400 000 kronor på den 2022.

Förändring
Lägre satsning på bevarandeplan 2022 ........................................ - 600 000 kronor
Summa förändring ........................................................................ - 600 000 kronor
Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2022 .................................. 10 100 000 kronor
Förändring från 2021 ..................................................................... 3 200 000 kronor
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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.

Prioriterade områden:
Minskad satsning på cykelvägnätet
Utökad klottersanering
Förbättrad renhållning
Ökat gatuunderhåll
90 procent av allt nytt klotter på allmän plats ska vara borta inom 24 timmar
efter det att detta anmälts

Allmänt
Det råder stor brist på parkeringsplatser i kommunen och vägunderhållet är eftersatt. Däremot är
cykelvägnätet väl utbyggt. Satsningarna bör återspegla detta.
I det generella trygghetsarbetet i kommunen spelar Natur- och tekniknämnden en viktig roll
genom att skapa en trygg miljö som både förebygger brott och som ökar trygghetskänslan bland
invånarna. Därför är det viktigt att utöka satsningarna på klottersanering och renhållning.

Förändring
Reduktion cykelrelaterade utgifter ............................................ - 2 000 000 kronor
Utökad klottersanering ................................................................. 1 000 000 kronor
Utökad renhållning ....................................................................... 1 000 000 kronor
Ökat gatuunderhåll ....................................................................... 3 000 000 kronor
Summa förändring ........................................................................ 3 000 000 kronor
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Anslag Natur- och tekniknämnden 2022 .................................. 127 600 000 kronor
Förändring från 2021 .................................................................... 4 400 000 kronor

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.

Allmänt
Klimatnämnden tilldelas budgetramen 7,2 miljoner kronor,
vilket är 2,5 miljoner kronor mindre än budget 2021.
Förändringar
Anslag klimatnämnden 2022 ........................................................ 7 200 000 kronor
Förändring från 2021 ................................................................... -2 500 000 kronor
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Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd
Nämndens ansvar
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd och ansvarar för den kommunala
vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden
svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag
kring bl.a. praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Prioriterade uppdrag
Högre sysselsättningsgrad
Kortare tid till egenförsörjning
Resultatstyrd SFI undervisning

Allmänt
Det är av stor vikt för både kommunen som för den enskilde att man kan försörja sig själv och att
slippa bidragsberoende. Bidrag ska i normalfallet endast vara en tillfällig lösning. Det är viktigt
att personer utanför arbetsmarknaden snabbt får rätt kompetens så att de blir anställningsbara. Det
är inte heller bra om generösa regler i praktiken uppmuntrar till fortsatt tillvaro utanför
arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att kommunen gör skarpast möjliga tolkning av
regelverket runt SFI för att uppmuntra till ett aktivt jobbsökande. SFI bör tidsbegränsas med
dokumenterade uppnådda kunskapsresultat.

Förändringar
Anslag kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2022 ............. 65 200 000 kronor
Förändring från 2021 ......................................................................... 200 000 kronor
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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 från 1 januari 2019 även Vallentuna
kommun. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.

Allmänt
Inga förändringar i nämndens arbetsuppgifter

Förändringar
Anslag Överförmyndarnämnden 2022 .......................................... 6 700 000 kronor
Förändring från 2021 ................................................................................... 0 kronor
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