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Mål och Budget 2019-2021 Sigtuna kommun 3 (79) 



      

 

  
   

   

 
 

 

    

  
 

  

   
 

  
 

    
 

    
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Förtroendevaldas förord 

Sigtuna kommun har potential att vara en av landets absolut bästa kommuner att bo, leva och verka i. 
Med vårt geografiska läge mitt i superregionen mellan Stockholm och Uppsala, och som värdkommun 
för Arlanda, har vi unika möjligheter att kunna utveckla kommunen till landets bästa. 

Kommunens primära uppgift är att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet till kommuninvånarna. För-
skola, skola och omsorg tillsammans med trygghet och miljö ska stå i fokus och finansieringen sker 
främst genom ett skatteuttag där alla skattebetalare i Sigtuna kommun betalar tjugo procent av sin in-
komst till kommunen. Detta ställer stora krav på att den kommunala organisationen levererar maximal 
nytta för skattebetalarnas pengar. 

Idag har vi höga kostnader för att driva våra verksamheter och i många fall låga resultat i de tjänster vi 
levererar. Ekonomin har länge varit svag och begränsat nödvändiga insatser i kärnverksamheterna. 
Varje skattekrona måste användas på ett ansvarsfullt sätt eftersom en bräcklig ekonomi äventyrar de 
stora behoven av investeringar i främst förskole- och skolbyggnader som föreligger. 

Med ”Mål och budget 2019-2021” fortsätter vi det reformarbete som påbörjades förra året. Vi ser redan 
tydliga effekter av en konsekvent ekonomisk politik som för första gången på många år ger oss ett sta-
bilt resultat utan att vara beroende av markförsäljning för att finansiera driften. Enligt långtidsprogno-
sen kommer vi redan 2020 kunna nå det överskottsmål på 2 procent som är den generella rekommen-
dationen för landets kommuner. 

Till detta läggs en rad kraftfulla åtgärder för genomlysning och förändringar av vår organisation och 
vårt sätt att arbeta. Allt i syfte att öka effektiviteten och att gå från att vara en förvaltande organisation 
till att bli en serviceorganisation där kommunens kompetenta medarbetare ska kunna leverera maximal 
nytta till kommunens invånare. 

Trots ett mycket svårt ekonomiskt läge med tuffa prioriteringar lyckas vi i år tillföra budgeten 119 mnkr 
som, precis som vi lovat, primärt satsas på kommunens kärnverksamheter. Förskole- och skolverksam-
heten tillförs 21 mnkr, individ- och familjeomsorgen 14 mnkr och äldreomsorgen 30 mnkr. Vi fortsät-
ter också satsningen på att öka tryggheten i hela kommunen samt förstärka samarbetet med det lokala 
näringslivet. Kommunen har ett miljöansvar där det strategiska och långsiktiga miljö- och klimatarbetet 
fortsätter i enlighet med planen för klimatsmart Sigtuna. 

Vi har dock långt kvar innan vi kan sägas leverera maximal nytta för skattebetalarnas pengar och kom-
mer behöva fortsätta arbeta för att förbättra och effektivisera våra verksamheter och ta ställning till 
tuffa prioriteringar. Ett fortsatt och intensifierat reformarbete som kommer leda till stora förändringar i 
hur kommunen arbetar är därför nödvändigt. 

Med ”Mål och Budget 2019-2021” tar vi ett stort steg på den förändringsresa som ska göra Sigtuna 
kommun till en av de mest attraktiva kommunerna att bo, leva och verka i och där alla invånare ska 
kunna känna stolthet över att bo. 

Alliansgruppen i Sigtuna kommun 

Olov Holst (M) 
Gill Brodin (C) 
Pernilla Bergqvist (L) 
Karsten Bjärbo (KD) 
Lars Björling (SfS) 
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Beslutssatser 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande: 

Övergripande 
1. Skattesatsen för 2019 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent. 
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad 

driftverksamhet 2019 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade 
medel ska meddelas kommunstyrelsen. 

3. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast i januari 2019 fastställa verksamhetsplan in-
klusive detaljbudget och nämndmål. 

4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska se till att verksamhetens mål och ekonomiska resul-
tat följs upp regelbundet och att åtgärder vidtas omedelbart om avvikelser och risk för budgetö-
verdrag föreligger. 

5. Övriga nämnder ska till kommunstyrelsen redovisa genomförd månatlig ekonomisk uppföljning 
samt de beslut och åtgärder nämnden gör med anledning av uppföljningen. 

6. Kommunens internränta för 2019 ska vara 1,0 procent. 
7. Den övre ramen för total låneskuld 2019 ska vara 1 900 mnkr. Inom denna ram har kommun-

styrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller. 
8. Den årliga borgensavgiften för 2019 fastställs till 0,3 procent. 
9. Under 2019 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålders-

pension med mera) och till garanti- och visstidspension 
10. Ett reviderat ägardirektiv för AB SigtunaHem antas i enlighet med bilaga 3. 
11. 5 miljoner kronor ska avkrävas AB SigtunaHem i aktieutdelning om resultatet så medger. 
12. Att utöver vad som anges i beslutssatserna 1 – 11 samt 13 – 30 anta övrigt i bifogade förslag till 

Mål och budget 2019-2021. 

Kommunstyrelsen, bygg- och trafiknämnden samt valnämnden 
13. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i 

enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen, bygg- och trafiknämnden samt 
valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. 

14. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2019 med hänsyn till vissa 
förändringar av teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar med mera). 

15. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verk-
samhetsberättelser 2018 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2018 ska återföras 
till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2019. 

16. Kommunstyrelsen ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling även 
granska den ekonomiska realismen i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och 
vid behov föreslå erforderliga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen. 

17. Kommunstyrelsens förmåga att sköta sin uppsiktsplikt ska stärkas genom en omorganisation på 
kommunledningskontoret. 

18. Kommunstyrelsen ska under 2019 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter. 
19. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2020, samt senast i juni 2019 

lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2020–2022. 
20. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB 

SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

21. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sig-
tuna Vatten och Renhållning AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 135 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

22. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
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23. Förändrade taxor inom bygg- och trafiknämndens område ska gälla från och med den 1 januari 
2019 enligt bilaga 4. 

Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
24. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i 

enlighet med vad som anges under avsnitten barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. 

Äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden 
25. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i 

enlighet med vad som anges under avsnitten äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familje-
omsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden i bifogat förslag till Mål 
och budget 2019-2021. 

26. Förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 ja-
nuari 2019 enligt bilaga 5. 

27. Förändrade taxor inom individ- och familjeomsorgsnämndens område ska gälla från och med 
den 1 januari 2019 enligt bilaga 6. 

Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden 
28. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2019 samt politisk inriktning i 

enlighet med vad som anges under avsnitten kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälso-
skyddsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2019-2021. 

29. Förändrade taxor inom kultur- och fritidsnämndens område ska gälla från och med den 1 janu-
ari 2019 enligt bilaga 7. 

30. Förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område ska gälla från och med den 1 
januari 2019 enligt bilaga 8. 
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Vision för Sigtuna kommun 

 Sigtuna kommun ska tillhöra en av de mest attraktiva kommunerna i landet att bo, leva och 
verka i. 

 Alla invånare ska kunna känna stolthet över att bo i Sigtuna kommun. 

 Kommunen ska präglas av omsorg om invånarna, öppenhet och hög kvalitet i den kommunala 
servicen, trygghet för invånarna, respekt för olikheter, framåtanda, värnande om klimat, natur 
och miljö samt en stabil ekonomi där alla viktiga beslut tas utifrån ett ekonomiskt, socialt, eko-
logiskt och demokratiskt hållbarhetsperspektiv. 

 Barn, elever och vårdnadshavare i Sigtuna kommun ska uppleva att förskolor och skolor tillhör 
de bästa i landet och levererar tjänster och bedriver verksamheter som bidrar till höga kun-
skapsnivåer, trygga och självständiga elever och möjliggör en framtid med många valmöjligheter 
för varje individ. 

 De äldre i kommunen ska känna att de får en trygg, högkvalitativ, stimulerande och värdig till-
varo. Att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt ska vara en självklar rättighet. De äldre 
ska ha ett stort mått av valfrihet och själva kunna välja bland olika former av tjänster och om-
sorgsboenden om de så önskar. 

 Sigtuna kommun ska kännetecknas av entreprenörsanda och ha ett av Sveriges bästa företagskli-
mat. Här ska det vara enkelt att starta och driva företag. Kommunen kan därmed erbjuda ett 
brett utbud av arbetstillfällen för invånarna. Genom förbättrad integration och att fler kommer i 
arbete motverkas utanförskap. Kommunen ska inte konkurrera med det privata näringslivet. 

 En förutsättning för att kunna leverera högkvalitativa tjänster till kommuninvånarna är att med-
arbetarna i Sigtuna kommun mår bra och trivs. Alla medarbetare ska känna stolthet, trygghet 
och glädje att arbeta för kommunen och dess invånare. Inställningen ska präglas av ansvar för 
skattebetalarnas pengar, ett serviceinriktat förhållningssätt och viljan att ständigt förbättra de 
tjänster kommunen förväntas leverera. 

 Ett väl utbyggt vägnät, gång- och cykelvägar samt väsentligt utbyggda allmänna kommunikat-
ioner ska öka kollektivtrafikandelen och göra det lätt för alla invånare att förflytta sig inom 
kommunen och närregionen. Kommunen ska aktivt arbeta för att staten, landstinget och andra 
berörda aktörer förbättrar förutsättningarna för de boende i Sigtuna kommun att röra sig inom 
den egna kommunen och mellan de olika kommunerna i närregionen. 
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Grundläggande politiska utgångspunkter och principer 

Kommunen är till för invånarna 

Kommuninvånarna har rätt att få ut maximalt värde för sina skattepengar 

Detta är ett förhållningssätt som ska genomsyra den kommunala verksamheten på såväl tjänstemanna-
nivå som på politisk nivå. Invånarna är våra uppdragsgivare, det är deras pengar vi förvaltar och det är 
alltid i deras intresse vi verkar. 

Kommunen ska i högre utsträckning än idag agera som en serviceorganisation, inte en förvaltningsorga-
nisation. Kommunen ska därför som arbetsgivare skapa incitament som ökar viljan till ständiga effekti-
vitets- och kvalitetsförbättringar hos de kommunanställda i syfte att kontinuerligt verka för en högre 
servicenivå. Synpunkter från invånare och andra aktörer i kommunen ska hanteras snabbt och transpa-
rent. 

Den förebyggande verksamheten ska vara prioriterad inom all kommunal verksamhet. Tidiga insatser 
gynnar såväl individen som samhället i stort och är ett effektivt sätt att hantera skattebetalarnas pengar. 

Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen om man har en fråga, synpunkt eller behov av 
hjälp. Kontaktcenter är viktigt i sammanhanget och tillgängligheten ska stärkas genom fortsatt digital 
utveckling. 

För att detta ska uppnås ska invånarnas uppfattning om kommunen löpande mätas, följas upp och ut-
värderas. Minst en gång per år ska resultatet sammanställas och redovisas i kommunstyrelsen och på 
kommunens hemsida. 

En redovisning som tydliggör vilka kommunalt finansierade tjänster som kan erbjudas kommuninvå-
narna och vilken kvalitet man har rätt att förvänta sig av dessa tjänster ska finnas lätt tillgänglig för alla. 

För att delaktigheten bland invånarna i kommunen ska vara hög är det nödvändigt att kunskapen om 
vad som händer, och varför det händer, är god. Det är viktigt att fortsätta utvecklingen av medborgardi-
aloger som är ett sätt att öka delaktighet och inkludering. Invånarna ska känna att de blir hörda och re-
spekterade. Även barn och unga ska ha möjlighet att framföra sina åsikter. 

Etablering av fristående alternativ för att utföra kommunalt finansierade tjänster ska underlättas i syfte 
att öka servicegraden och skapa valmöjligheter för kommunens invånare. 

Invånarnas möjlighet till insyn i kommunalt finansierad verksamhet ska öka genom att göra offentliga 
handlingar mer lättillgängliga och kontinuerligt offentliggöra kvalitetsmätningar. Kommunens hemsida 
ska vara en huvudsaklig informationskanal och ska hållas uppdaterad och relevant. 

Kommunens myndighetsutövning ska kännetecknas av professionalism, integritet och ett serviceinriktat 
och korrekt bemötande. 

Kärnverksamheterna; skolan, vården, omsorgen, tillsammans med tryggheten 
och miljön har högsta prioritet 

De kommunala kärnverksamheterna är skola, vård, omsorg, tillsammans med trygghet och miljön. När 
hög kvalitet har uppnåtts i kärnverksamheten, när målen nåtts, först då kan eventuella överskottsresur-
ser användas till annat. 

Detta uppnås genom att kärnverksamhet prioriteras vid tilldelning av resurser. 

Kvaliteten i de kommunala kärnverksamheterna ska mätas och utvärderas kontinuerligt. Resultatet ska 
offentliggöras på kommunens hemsida. 

Den kommunala förvaltningen ska organiseras så att kärnverksamheterna, kvaliteten och effektiviteten i 
verksamheten är i fokus och prioriteras. 

Kommunen ska inte konkurrera med det lokala näringslivet. Näringsverksamhet ska skötas av näringsli-
vet, inte kommunen. Undantag kan tillåtas om det anses absolut nödvändigt för att upprätthålla god 
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service till invånarna. 

Ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet i alla verksamheter 

Långsiktig hänsyn ska tas till ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet i alla verksam-
heter och i alla beslut. Detta är avgörande för det samhälle vi formar och lämnar efter oss för kom-
mande generationer. Hållbarhetsperspektivet ska finnas med och redovisas i varje större beslut som 
fattas. 

För att uppnå långsiktig hållbarhet i våra verksamheter måste revideringen av nuvarande styrsystem 
fortsätta i syfte att skapa ett styrsystem med tydliga och mätbara effektmål för hållbarhets- och kvali-
tetsarbete införas under 2019. 

Den ekonomiska hållbarheten är grunden för samtliga hållbarhetsmål och utgår från att vi hushållar 
med invånarnas skattepengar, prioriterar hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad, och kontinuerligt arbe-
tar för att effektivisera alla kommunalt finansierade verksamheter. 

Det strategiska och långsiktiga miljö- och klimatarbetet ska integreras i all verksamhet i enlighet med 
miljöplanen och klimatplanen. Effektmål ska utvärderas i verksamhetsberättelse över miljöarbetet och 
omfatta alla förvaltningar. 

Den sociala hållbarheten bygger bland annat på att vi prioriterar en trygg miljö med låg kriminalitet, fö-
rebyggande insatser för barn och unga, ge alla förutsättningar till egen försörjning, socialt hållbar stads-
utveckling för ökad integration samt hälsofrämjande insatser. 

Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är 
långt till beslutsfattande politiker och kommunens tjänstemän. I syfte att minska detta upplevda avstånd 
ska Sigtuna kommun bygga upp en tydlig struktur för att dela information, tillvarata synpunkter från 
och stärka dialogen med medborgarna genom att till exempel fortsätta utveckla och använda medbor-
gardialoger. 

Under 2020 kommer FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) förmodligen att bli 
svensk lag. Barnrättsperspektivet ska vara en självklarhet vid beslut och åtgärder som rör barn och ska 
även genomsyra alla kommunala beslut. 

Utanförskap orsakat av arbetslöshet och bristande integration ska motverkas 

Alla former av utanförskap skapar mänskligt lidande och kostnader för samhället. Kommunen kan 
motverka utanförskap genom att aktivt och målinriktat arbeta i till exempel arbetsmarknads-, bostads-, 
utbildnings- och socialpolitiska frågor. Den stora flyktingvågen de senaste åren har skapat extra stora 
utmaningar för landets kommuner. Stora krav kommer ställas på hela den kommunala verksamheten 
för att integrera de nyanlända och motverka ett permanent utanförskap. Övervältring av kostnader från 
staten på kommunerna för denna integration kommer också fortsatt ha stor negativ påverkan på den 
kommunala ekonomin. 

Vi ska underlätta och förbättra integrationen i Sigtuna kommun genom att uppmuntra och stötta ini-
tiativ från civilsamhället som kan leda till integration. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden och 
lära sig svenska språket är avgörande för en lyckad integration. Vårt fokus är att ge de verktyg som be-
hövs för att växa, försörja sig själva och fullt ut delta i samhället. 

Genom information och utbildning ska förutsättningar skapas för det privata näringslivet att i betydligt 
större utsträckning kunna ta emot unga vuxna som söker lärlingsplatser och utlandsfödda som söker 
praktik och en väg in på arbetsmarknaden. Konkreta verktyg och initiativ för att snabbt få ut arbetssö-
kande i näringslivet ska tas fram och utvärderas. Jobbcenters modeller för individanpassad integration, 
yrkesutbildning och SFI ska utvecklas. 
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Varje kommundel ska utvecklas utifrån sina förutsättningar 

Kommunens översiktsplan (ÖP) anger den långsiktiga inriktningen och fungerar som styrning för den 
fysiska utvecklingen och en god livsmiljö. Under mandatperioden ska den nuvarande översiktsplanen 
revideras. 

För att varje kommundel ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar krävs att detta sker i nära 
samverkan och dialog med medborgarna i den berörda kommundelen. Detta ska ske främst genom att 
kommunen leder så kallade visionsstyrd utvecklingsprocess där medborgarnas och andra intressenters 
synpunkter och förslag inhämtas genom formella samrådsprocesser, medborgardialoger, workshops, 
seminarier och liknande. De visionsstyrda utvecklingsprocesserna ska kvalitetssäkras och resultatet från 
detta ska sedan vara ledande i arbetet med stadsbyggnadsutveckling. Ny bebyggelse ska utformas med 
hänsyn till den omkringliggande miljön. 

Byggnation av nya bostadsområden ska anpassas till den övergripande kapaciteten att bygga upp nöd-
vändig kommunal välfärdsinfrastruktur, transportinfrastruktur och den generella påverkan på de fyra 
hållbarhetsaspekterna för kommunen som helhet. 

Kulturskatter, värdefulla naturområden och historiska värden ska skyddas, medan det på andra håll där 
förutsättningar finns bör satsas på en utveckling av bostäder och företag. 

God ekonomisk hushållning 

Sigtuna kommun ska eftersträva en god ekonomisk hushållning där intäkterna från skatter och statsbi-
drag överstiger kostnaderna med minst 2 procent årligen. Resultatet ska därför stärkas för att målet ska 
kunna nås 2020. 

Kommunen har under en lång rad år redovisat ett underskott i driftsekonomin, det vill säga kommu-
nens kostnader (den löpande verksamheten) har varit högre än intäkterna (skatter, statsbidrag och avgif-
ter). För att täcka förlusterna har kommunen varje år sålt mark och andra gemensamma tillgångar. 
Detta är inte hållbart i längden. Den kommunala ekonomin måste tillbaka till ett läge där vi gör oss obe-
roende av engångsintäkter och klarar av att nå överskottsmålet på 2 procent. 

Engångsintäkter i form av intäkter från försäljning av mark eller kommunala fastigheter ska inte täcka 
underskott i driften. Överskott från exploateringsverksamhet ska i första hand användas för finansie-
ring av de stora investeringsbehoven och därefter till minskning av den stora låneskulden. 

Mål och Budget 2019-2021 Sigtuna kommun 10 (79) 



      

    

   

 
 

  
 

 
  

 
   

 

  

 

   

 

 

  
 

 

 
   

 
 

   

   
 

 

  

    

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem - Från vision till resultat 

Mål och budget - ett verktyg för att styra kommunen i önskad riktning 

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess 
verksamheter. I Mål och budget 2019-2021 fastställs övergripande mål för kommunen och hur kommu-
nens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Målen bryts sedan ner på 
nämnder och verksamheter via verksamhetsplaner och arbetsplaner. 

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till 
att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas. 

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för invånaren med sikte 
på kommunens vision. Systemet ska stötta ständiga förbättringar och säkra en hållbar utveckling utifrån 
de politiska målen och ambitionerna. 

Kommunens nuvarande styr- och ledningssystem är under utveckling. En mer genomgripande översyn 
planeras ske under 2019 då även en ny budgetprocess införs. Ändringarna införs då i Mål och Budget 
för 2020-2022. 

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem 

Värdegrund 

Värdegrunden är utgångspunkten för hur kommunen verkar och agerar mot kommuninvånare och 
medarbetare. 

Invånaren först 

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att de får maximalt värde för sina skattepengar 
och att deras behov möts. Det innebär att: 

 Vi är en serviceorganisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, flexibilitet, enkel-
het, snabbhet och öppenhet. 

 Vi utgår alltid ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service. 

 Vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog. 

Allas lika värde 

Vi respekterar alla individer. Det innebär att: 

 Vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt. 
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 Vi tar tillvara olikhet och mångfald. 

 Alla ska behandlas likvärdigt. 

Kvalitet i fokus 

Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god 
service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. 

 Vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar. 

 Vi följer upp och redovisar våra resultat. 

 Vi strävar efter ett helhetsperspektiv. 

 Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga. 

 Vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig. 

Styrhierarki och mål på olika nivåer 

Kommunfullmäktiges mål bryts ner hela vägen till den individuella medarbetaren. 

 Varje nämnd och styrelse tar utifrån kommunfullmäktiges anvisningar och mål fram en årlig 
verksamhetsplan. I denna fastställer nämnden såväl detaljbudget som vilka mål som ska uppnås 
för att uppfylla kommunfullmäktiges målsättning. Nämnden beslutar även om strategiska insat-
ser under året. 

 Nämndens mål bryts sedan vidare ner i verksamheters och enheters arbetsplaner där målen 
även aktivitetssätts. 

 Målen ligger till grund för varje medarbetares individuella mål och utvecklingsplan. 

Vid uppföljning byggs resultatet upp från medarbetare till enhet och verksamhet, och därefter vidare till 
förvaltning och nämnd. Varje nämnd rapporterar sitt resultat till kommunfullmäktige i delårsrapporter 
och årsbokslut. 
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Principer 

 Kommunen är till för invånarna och vi ska leverera maximal nytta för deras skattepengar 

 Kärnverksamheterna; skolan, vården, omsorgen, tillsammans med tryggheten och miljön har 
högsta prioritet 

 Ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet är utgångspunkten i alla verksamheter 

 Utanförskap orsakat av arbetslöshet och bristande integration ska motverkas genom ett målin-
riktat arbete inom alla kommunens verksamhetsområden 

 Varje kommundel ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar 
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Kommunfullmäktiges mål 

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen finnas inom såväl ett finansiellt som 
inom ett verksamhetsmässigt perspektiv. Kommunfullmäktige har därför antagit åtta mål: 

 Tre finansiella mål, varav ett ska brytas ner av nämnderna och styrelser. 

 Fyra inriktningsmål för hållbar utveckling i Sigtuna kommuns verksamheter. Målen ska brytas 
ner av nämnder och styrelser 

 Ett arbetsgivarmål för Sigtuna kommuns verksamheter. Målet ska brytas ner av nämnder och 
styrelser. 

De finansiella målen skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är 
en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse 

De fyra inriktningsmålen är satta inom var sitt hållbarhetsperspektiv och ska prägla all kommunal verk-
samhet och finnas med som viktiga delar i all samhällsplanering. I bilaga 1 kopplas Sigtuna kommuns 
strategier, planer och program till respektive område. 

Arbetsgivarmålet säkerställer att Sigtuna kommun möter utmaningarna i att vara en attraktiv arbetsgi-
vare på arbetsmarknaden. 
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Finansiella mål 

Mål 1: En ansvarsfull, stabil och långsiktig ekonomi 

Sigtuna kommun ska ha en ansvarsfull, långsiktig och stabil ekonomi. Under många år har kommunens 
ekonomi varit beroende av engångsintäkter i form av markförsäljning och avyttrande av kommunala 
fastigheter (se ovanstående graf). 

Kommunens ekonomi ska vara i balans och oberoende av engångsintäkter. Detta uppnås genom att 
Sigtuna kommun eftersträvar en god ekonomisk hushållning där intäkterna från skatter och statsbidrag 
överstiger kostnaderna med minst 2 procent årligen. Resultatet ska därför stärkas för att målet ska 
kunna nås 2020. 

Engångsintäkter i form av intäkter från försäljning av mark eller kommunala fastigheter ska inte använ-
das för att täcka underskott i driften. 

Digitalisering och ett centralt IT-system för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska införas. Förvalt-
ningen ska också organiseras så att kommunledningskontoret har det centrala ansvaret för kontrollen av 
samtliga nämnders ekonomi. 

Den centrala kontrollen och ekonomistyrningen över kommunens samlade verksamheter ska stärkas. 

Upptagande av nya lån ska på sikt inte överskrida summan av avskrivningar och exploateringsvinster 
såvida inte absolut nödvändiga investeringar i den kommunala kärnverksamheten kräver detta. 

Sigtuna kommun ska eftersträva en stark men balanserad tillväxt. Takten i bostadsbyggandet ska därför 
anpassas till de resurser som krävs för utbyggnad av den kommunala välfärden och infrastrukturen. 

Marknadsmässig avkastning ska avkrävas alla kommunala bolag när så anses möjligt. 

Mål 2: Den kommunala skattesatsen ska på sikt sänkas 

Skattesatsen i Sigtuna kommun är 20,0 procent, tredje högsta i Stockholms län (exklusive Stockholms 
stad). Trots den höga skattesatsen uppvisar kommunen inte högre kvalitet i de levererade välfärdstjäns-
terna. 
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Snittet i länet är 18,47 procent. I en jämförelse med snittet i länet betalar en familj i Sigtuna med två in-
komster (totalt 550 000 kronor) 8 415 kronor mer i skatt varje år. Gör man en jämförelse med Solna 
som har lägst kommunal inkomstskatt i Stockholms län, rör det sig om hela15 840 kronor och i jämfö-
relse med till exempel Sollentuna handlar det om10 300 kronor. 

Sigtuna ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, därför måste skattenivån överensstämma 
med servicen och utbudet i kommunen. 

När balans uppnåtts i den kommunala budgeten och den kommunala kärnverksamheten tillförts nöd-
vändiga resurser ska skatten stegvis sänkas till i nivå med jämförbara kommuner i vår närhet genom att 
delar av överskottet från drift används för detta syfte. 

Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet till låg kostnad 

Sigtuna ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, därför måste de kommunalt finansierade 
tjänsterna vara effektiva och hålla hög kvalitet. 

Sigtuna kommuns invånare ska därför erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster och maximalt värde för 
sina skattepengar. Det innebär att kommunen erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla sigtuna-
bor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, därmed blir kostnaderna låga. Kommunen har lägsta möj-
liga skatt och genom ökad valfrihet kan invånarna påverka sina avgifter. 

Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar sigtunaborna till att 
få maximalt värde för skattepengarna. En central del i att uppfylla målet är att tänka Digitalt först. 

Kommunen ska i högre utsträckning än idag agera som en serviceorganisation. Kommunen ska därför 
som arbetsgivare skapa incitament som ökar viljan till ständiga effektivitets- och kvalitetsförbättringar 
hos de kommunanställda i syfte att kontinuerligt verka för en högre servicenivå. 

Som en del i strävan att öka invånarnas valfrihet, och därmed värdet för sina skattepengar, ska upp till 
50 procent av all kommunalt finansierad verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av särskild 
strategisk betydelse kunna utföras av annan leverantör än kommunen. Externt utförda tjänster får dock 
aldrig kosta mer eller ge sämre kvalitet än motsvarande tjänster utförda i kommunal regi. 

Målsättningen ska vara att de kommunala kärnverksamheterna på sikt ska ha nått en stabil nivå där 
kommunen kontinuerligt tillhör de 50 bästa i landet. 

Detta uppnås genom att de kommunala verksamheterna, oavsett utförare, kontinuerligt mäts och följs 
upp utifrån kriterierna; hög kvalitet och kundnöjdhet till lägsta möjliga kostnad. Utfallet av dessa mät-
ningar ska redovisas i kommunstyrelsen och kontinuerligt finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 

Lika villkor ska gälla oavsett om utförarna är fristående eller ingår i den kommunala organisationen och 
säkerställas genom regelbundna kontroller och uppföljningar. 

Tillgängligheten till kommunens lokaler och tjänster ska vara god även för personer med funktionsvari-
ation. 

Beslut, handlingar, kvalitetsutvärderingar och andra jämförelser samt stöd för en mer utvecklad valfri-
het ska finnas lättillgängligt på nätet. 

Anställda i Sigtuna kommun ska stimuleras till att ge bättre och effektivare service till invånarna genom 
möjlighet till professionell utveckling, karriärmöjligheter, individuell lönesättning samt tydliga krav och 
förutsättningar. 

En särskild så kallad visselblåsarfunktion ska inrättas i syfte att snabbt upptäcka missförhållanden inom 
den kommunalt finansierade verksamheten. Visselblåsarfunktionen innebär att vilken kommuninvånare 
eller anställd som helst, anonymt, kan rapportera om missförhållanden utan att riskera att utsättas för 
trakasserier, repressalier eller på annat sätt råka illa ut. 
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Inriktningsmål 

Mål 4 för ekonomisk hållbarhet: Sigtuna kommuns verksamhet ska vila på en långsiktig 
och stabil ekonomisk grund. 

Kommunalt finansierade verksamheter ska oavsett utförare bedrivas effektivt, med strävan efter stän-
digt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som 
personalens bemötande. Samtliga förvaltningar ska därför gemensamt verka för att kommunens totala 
ekonomi stärks och effektiviteten utvecklas. 

Grunden för en kommunal välfärd med hög kvalitet är att den byggs utifrån en ansvarsfull, långsiktig 
och stabil ekonomi. En förutsättning för detta är att Sigtuna kommun har en god ekonomisk hushåll-
ning där intäkterna från skatter och statsbidrag överstiger kostnaderna med minst 2 procent årligen. 
Kommunens kärnverksamhet, det vill säga vården, omsorgen, skolan tillsammans med tryggheten och 
miljön, ska prioriteras vid fördelningen av resurser. 

Sigtuna kommun ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat och erbjuda goda förutsättningar för olika 
branscher och företag att etablera sig och växa i hela kommunen. Det ska finnas en medvetenhet om 
att entreprenörskap, företagande och tillväxt är grunden för kommunens ekonomiska hållbarhet. 

Mål 5 för ekologisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska det vara naturligt och möjligt för alla 
att leva och agera miljömedvetet. 

Sigtuna kommun ska arbeta med effektivt resursutnyttjande och verksamheterna ska präglas av krets-
loppstänkande. Kommunen ska göra det enkelt för alla som bor och verkar, att agera på ett sätt som 
bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet. Den enskilda handlingen är en grund för naturen och invånar-
nas välbefinnande och bidrar till att vi kommer framåt. 

Sigtuna kommun tar ett långsiktigt ansvar genom klimateffektiva åtgärder där biologisk mångfald samt 
natur- och kulturmiljö ska utvecklas och nyttjas hållbart. 

Sigtuna kommun ska ha högt ställda miljömål och sträva efter att bli en av landets mest miljövänliga 
kommuner. Kommunens miljöarbete ska regelbundet kommuniceras inom verksamheterna och till in-
vånarna. 

Transportsektorn är nyckeln till en omställning för ett klimatsmart Sigtuna. Detta kräver en hållbar 
stadsplanering där kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik utgör en prioriterad del och där en förtätad 
och funktionsblandad bebyggelse minskar behovet av resor. Bebyggelse ska ske i kollektivtrafiknära lä-
gen. Kollektivtrafiken måste öka och bli mer tillgänglig i våra olika kommundelar. 

Mål 6 för social hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter 
att forma och leva ett bra liv. 

Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett samhälle där människor lever ett gott liv med god 
hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjligheter till ut-
veckling, kunskap, trygghet, delaktighet och en god hälsa. Det är ett samhälle där människors lika värde 
står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsut-
vecklingen. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar 
till samhällsbygget vilket är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling. 
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Mål 7 för demokratisk hållbarhet: I Sigtuna kommun ska alla ha goda möjligheter att delta 
aktivt i samhällslivet. 

Sigtuna kommun ska ha en stark demokrati där alla invånare har goda möjligheter att delta i samhällsut-
vecklingen och beslut både genom allmänna val, olika former av dialog med kommunen och ett konti-
nuerligt engagemang i samhällslivet. Invånarnas delaktighet ska ske på lika villkor. 

Kommunens utveckling ska ske i nära samarbete och dialog med invånarna. Det innebär att alla ska ha 
goda förutsättningar att förstå och engagera sig i de beslut som tas och det som sker i kommunen. In-
vånarnas möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten ska vara god. 

Kommunen ska kontinuerligt arbeta med att skapa goda förutsättningar för att öka invånarnas valfrihet. 

Arbetsgivarmål 

Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Sigtuna kommun ska vara en av Sveriges tio bästa offentliga arbetsgivare 2022. För att nå dit ska vi ar-
beta fokuserat och förstärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, hållbar arbetshälsa samt ut-
veckla och ge förutsättningar för ledarkvaliteter. Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är 
den största och viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela organi-
sationen. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare består både i att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig kom-
petens. Utgångspunkten är att Sigtuna kommun ska vara en arbetsplats som präglas av: 

 Engagemang, motivation och stolthet över att arbeta i kommunen. 

 Tydliga förväntningar 

 Delaktighet 

 Utvecklingsmöjligheter 

 God arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa 

 Goda anställningsvillkor 

 Jämställdhet och mångfald 

Vi ska uppfattas vara det bästa valet för såväl befintliga som potentiella medarbetare och på så sätt bi-
dra till att säkra kommunens nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Hela kedjan för kompe-
tensförsörjning ska därför genomlysas och kompetensförsörjningsplanen uppdateras. Arbetet med att 
öka kännedomen om Sigtuna kommun som arbetsgivare ska utvecklas. 

Sigtuna kommun ska ha höga och tydliga förväntningar på alla medarbetare och chefer. Genom tydliga 
arbetsbeskrivningar och systematisk uppföljning ska alla medarbetare och chefer veta vad som förvän-
tas av dem. 

Målet ska vara att alla som arbetar för Sigtuna kommun har möjlighet att växa och att deras initiativ tas 
tillvara. Genom att ge våra medarbetare möjlighet att utveckla verksamheten de arbetar i så kommer de 
också att växa i sitt ansvar. 

Det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter i kommunen. Vår syn på karriär ska ge medarbetarna möj-
ligheten och chansen att lära sig nytt, utveckla sig själva och verksamheten. 

Två huvudperspektiv ska säkra en långsiktig personalförsörjning: 

Behålla och utveckla 

Personalomsättningen påverkas av hur medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter, arbetsmiljö, an-
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ställningsvillkor och Sigtuna kommun som arbetsgivare. Medarbetarna måste uppleva att den egna ar-
betssituationen kan påverkas och att man har ett aktivt ledarskap som stödjer och uppmuntrar nya idéer 
och förbättringar genom medskapande medarbetare. Möjlighet och förutsättningar till vidareutveckling 
genom kompetenshöjande insatser ska ges för att medarbetarna ska kunna ta ökat ansvar och utvecklas 
i sitt arbete. 

Sjukfrånvaron har till viss del minskat men arbetet med ytterligare minskning ska fortsätta. Fokus ska 
ligga på arbetet med strategier för att tydliggöra, utveckla och förstärka detta arbete som ska ledas av 
HR-funktionen. 

En viktig del i arbetet att minska sjukfrånvaron är ”Hållbar arbetshälsa” som består av analyser och åt-
gärdsförslag samt att ge chefer stöd och utbildning i arbetet med att förebygga ohälsa. I arbetet ingår 
också att möjliggöra en snabbare återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare med fokus på tidiga in-
satser och snabb uppföljning vid sjukdom. 

Attrahera och rekrytera 

Sigtuna kommun ska fortsätta arbetet med att attrahera talanger och genomföra ledarskapsprogram. 

HR-avdelningen ska på uppdrag av förvaltningarna kunna åta sig att sköta hela eller delar av rekryte-
ringsprocessen. 

En organisation i förändring 

Kommunen ska utveckla ett arbetssätt som stimulerar ett ständigt förbättringsarbete. Med invånarens 
behov i fokus, ska förändringsresan innebära högre kvalitet, effektivitet och arbetsglädje för medarbe-
tare. En viktig del i detta är att skapa en kontinuerlig förbättringskultur där medarbetare uppmanas att 
komma med förslag som tillvaratas för att skapa mervärde för invånaren. Kommunens värdegrund är 
en mycket viktig del i detta och den behöver utvecklas för att blir ett levande verktyg för ett smartare 
sätt att arbeta. Kommunen ska göra en förflyttning från en förvaltningsorganisation till en serviceorga-
nisation som aktivt uppmanar till dialog och delaktighet från invånare. Kommunens medarbetare ska 
jobba tillsammans som ett team för kommuninvånarens bästa utan att bli hämmade av förvaltningstill-
hörigheter och stuprör. 
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Förutsättningar 2019-2021 

Demografisk utveckling 

Prognosen för Sigtuna kommuns befolkningstillväxt visar på en kraftig ökning under hela perioden 
2018-2027. Ökningen 2018 är dock något lägre än vad som tidigare prognostiserats. Den genomsnitt-
liga årliga ökningen är cirka 1 300 invånare. Detta är en kraftig befolkningstillväxt i förhållande till riket. 
Inom den kommunala verksamheten är befolkningsökningen som störst i de åldrar som kräver mest 
resurser, förskoleverksamheten, grund- och gymnasieskolan samt äldreomsorg för 80 år och äldre. 

Utfall Årlig förändring

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0-6 4 684 53 165 116 177 181 180 202 170 140 118

7-15 5 480 152 102 218 195 252 200 159 158 198 174

16-19 2 214 38 133 25 162 75 106 111 47 73 37

20-64 27 884 419 695 702 959 1 018 1 062 830 719 718 639

65-79 5 255 4 15 -14 40 51 44 14 28 63 141

80-w 1 629 85 92 85 104 82 111 98 108 69 45

Totalt 47 146 750 1 202 1 131 1 637 1 658 1 703 1 413 1 229 1 260 1 154

Årlig procentuell förändring

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

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

7-15 3,6 2,8 1,8 3,8 3,3 4,1 3,1 2,4 2,3 2,9 2,4

16-19 0,0 1,7 5,9 1,0 6,7 2,9 4,0 4,0 1,6 2,5 1,2

20-64 1,8 1,5 2,5 2,4 3,2 3,3 3,4 2,5 2,1 2,1 1,8

65-79 0,6 0,1 0,3 -0,3 0,8 1,0 0,8 0,3 0,5 1,2 2,6

80-w 3,8 5,2 5,4 4,7 5,5 4,1 5,3 4,5 4,7 2,9 1,8

Totalt 1,9 1,6 2,5 2,3 3,3 3,2 3,2 2,6 2,2 2,2 2,0
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Samhällsekonomisk översikt 

Konjunkturinstitutet gör i oktoberprognosen bedömningen att global BNP växer i år och nästa år med 
knappt fyra procent per år, vilket är något mer än genomsnittet de senaste 20 åren. Nästa år mattas 
högkonjunkturen av något när investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. 
Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas. Även Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) gör bedömning att konjunkturen når sin topp under 2018, och att en konjunkturav-
mattning kommer att synas allt tydligare under loppet av 2019. Därefter räknar SKL med att ekonomin 
går till ett konjunkturellt normalläge och att tillväxttalen blir betydligt lägre. 

Konjunkturinstitutet lyfter fram ett antal risker för prognosen framöver, exempelvis en eskalerande spi-
ral inom världshandeln med nya handelshinder och motåtgärder. Oro finns kring hur Italiens offentliga 
finanser kommer att utvecklas. En annan risk är en brexit. Dessa risker skulle kunna få betydande ef-
fekter på svensk ekonomi, som kan förstärkas av eventuella följdeffekter från turbulens på de finansiella 
marknaderna. 

Kommunerna redovisade ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår ovanligt stora rea- och exploateringsvinster. 
Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren med i genomsnitt 3,0 
procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 pro-
cent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning för sektorn. 

Kommunernas verksamheter finansieras till största delen av skatteintäkter. Dessa bestäms av skatteun-
derlagets utveckling och skattesatsen som respektive kommun beslutar om. Skatteunderlagets utveckl-
ing bestäms främst av utvecklingen av arbetade timmar samt timlöneökningar. Med stöd av konjunktur-
uppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015–2017. För 2018 är 
utvecklingen fortfarande relativt stark, men skatteunderlagets snabba reala ökningstakt mattas betydligt 
när konjunkturen viker ner mot normalläge samtidigt som priserna stiger snabbare enligt SKLs bedöm-
ning. 

Det demografiska trycket och rekryteringstrycket kommande år liksom den samtidiga försvagningen av 
skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför stora utmaningar enligt SKL. Långsiktigt är det nöd-
vändigt att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Det handlar om att kunna hantera ökade 
volymer utan att kostnaderna ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras. 

Regeringens budgetproposition 

Efter allmänna val till riksdagen hösten 2018 har arbetet med att bilda regering pågått. Tills vidare admi-
nistreras landet av en övergångsregering. Inga propositioner som är politiskt kontroversiella får lämnas 
av en övergångsregering. Brådskande ärenden som inte är kontroversiella kan man dock besluta om. 
Senast den 15 november ska budgeten läggas. Ändringar i budgeten kan som vanligt göras i samband 
med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträder. Mål och Budget 2019-2021 byg-
ger på i dagsläget kända förutsättningar. 
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Sigtuna kommuns ekonomiska läge 

Sigtuna kommun har i jämförelse med riket och länet en kraftigare befolkningsökning. Kommunen har 
högre skattesats, lägre årliga resultat, högre investeringsnivåer och lägre soliditet vid jämförelse med 
flertalet andra kommuner i länet. 

Andel av riksmedelvärdet, procent 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sigtuna kommun 103 103 102 101 99 100 99 99 99 97

Stockholms län 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118

Sollentuna kommun 127 128 128 128 128 127 127 127 128 128

Upplands Väsby kommun 109 109 109 108 106 107 106 106 105 103

Vallentuna kommun 109 109 112 111 111 112 113 114 113 113

Skattekraften (tabell ovan) uttrycker de genomsnittliga beskattningsbara inkomsterna i riket och i de en-
skilda kommunerna. Kommunernas skattekraft är angivna som procentsatser av rikets genomsnitt. Ri-
ket är då angivet till 100. Sigtunas skattekraft har de tre senaste åren legat på 99 procent. År 2009 var 
den 103 procent och beräknas bli 97 procent år 2018. Detta är en spegling av att Sigtunas socioekono-
miska struktur utvecklats i en delvis annan riktning än genomsnittet för länets kommuner. 

Den i huvudsak statligt finansierade inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett inkomstutjäm-
ningsbidrag på 115 procent av medelskattekraften. Kommuner med högre skattekraft bidrar till en del 
av utjämningen. 

Kommunens kostnader i flera av de stora verksamheterna är högre vid jämförelser med andra kommu-
ner men är lägre än de statistiskt förväntade. När jämförelser görs med länets kommuner noteras att 
flera av dessa har ännu lägre kostnader än statistiskt förväntat. Vidare har kommunen jämförelsevis 
höga lokalkostnader. Det gäller också kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar samt arbetsmark-
nadsåtgärder. 

Bokslut 2017 

2017 års resultat uppgick till 1,6 mnkr och överensstämde med den budget som fastställdes av kom-
munfullmäktige i oktober 2016. Resultatet belastades av upplösning av 14,8 mnkr i de fonder som av-
satts för olika ändamål inom kommunen. I resultatet ingick även exploateringsvinster på 28,4 mnkr. Ef-
ter genomförd balanskravsutredning och justering av denna (där hänsyn till synnerliga skäl tagits) redo-
visades ett positivt resultat på 9,6 mnkr. 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisades avvikelser mot budget framför allt inom det som 
redovisas under rubriken särskild verksamhet. Bland avvikelserna kan nämnas exploateringsvinster 28,4 
mnkr, pensionskostnader och kostnader för semesterlöneskuldsförändring -21,0 mnkr, kapitalkostnader 
på anläggningstillgångar, kostnadsföring av inventarier av mindre värde och begränsade värdehöjande 
underhållsåtgärder -10,6 mnkr. Komfast redovisade ett negativt resultat på -0,3 mnkr. Positiva avvikel-
ser fanns på kommunledningskontoret 2,4 mnkr och stadsbyggnadskontoret 1,2 mnkr. Samtidigt be-
hövde kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda händelser inte i sin helhet tas i anspråk vilket 
gav en positiv budgetavvikelse på 4,7 mnkr. 

För övriga nämnders verksamhet redovisades positiva budgetavvikelser för äldre- och omsorgsnämn-
den 11,2 mnkr, barn- och ungdomsnämnden 6,3 mnkr, kultur- och fritidsnämnden 0,6 mnkr, miljö-
och hälsoskyddsnämnden 0,2 mnkr och för familjerättsnämnden 0,1 mnkr. Negativa utfall i förhållande 
till fastställd budget redovisades för individ- och familjeomsorgsnämnden -24,8 mnkr, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden -6,0 mnkr, överförmyndarnämnden -0,8 mnkr och för bygg- och trafiknämn-
den -0,1 mnkr. 

Ekonomi 2018 

Budgeten för verksamhetsåret 2018 har ett positivt resultat på 5,1 mnkr och uppfyller därmed kravet på 
ekonomisk balans. Budgeten inrymmer en ökning av kommunens budgeterade nettodriftkostnader med 
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sammantaget 98,4 mnkr eller 4,1 procent. 

Skattesatsen 2018 är 20,00 procent vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Skatte- och stats-
bidragsintäkterna beräknas samtidigt öka med 93,8 mnkr eller 3,9 procent. Driftbudgeten för 2018 in-
nehåller inga exploateringsvinster.  

För personalrelaterade kostnadsökningar som ökade löner, indexregleringar och pensionskostnader har 
avsatts 64,9 mnkr, vilket är 16,0 mnkr högre än budget 2017. Detta är till stor del kopplat till att pens-
ionskostnaderna förväntas öka kraftigt mellan 2017 och 2018 samt en höjning av PO-pålägget. Löneök-
ningarna förväntas 2018 ligga kvar på samma nivå som 2017. 

Det omfattande investeringsprogram som påbörjades 2003 fortsätter även under 2018-2020. Samman-
taget planeras investeringar för 1 384 mnkr under treårsperioden varav 1 159 mnkr avser lokaler, 88 
mnkr gator, vägar och parker och 137 mnkr avseende inventarier och IT. Det omfattande investerings-
programmet medför att låneskulden och därmed de finansiella kostnaderna ökar. Det medför även att 
kostnaderna för avskrivningar ökar under planperioden. 

Som åtgärd för att ha handlingsberedskap, har 5,0 mnkr budgeterats i kommunstyrelsens anslag för 
oförutsett. 

Prognos 2018 

Det prognostiserade resultatet för år 2018 uppgår till 5,9 mnkr. Exklusive exploateringsvinster är det 
förväntade resultaten -9,1 mnkr. Efter genomförd balanskravsutredning, prognostiseras ett resultat för 
kalenderåret på 12,8 mnkr, vilket utgör det justerade resultatet. I balanskravsutredningen har justering 
gjorts för medel som förväntas tas i anspråk från den sociala investeringsfonden, kompetens- och ut-
vecklingsfonden samt omstruktureringsfonden. Det prognostiserade justerade resultatet är 7,7 mnkr 
bättre än fastställd budget, främst med anledning av att icke budgeterade exploateringsvinster ingår i 
resultatet med 15,0 mnkr. 

Det finansiella nettot påverkar resultatet positivt då det förväntas generera ett överskott mot budget på 
5,0 mnkr, vilket främst beror på låga räntekostnader. 

De nämnder som prognostiserar överskott är kommunstyrelsen, utbildning- och arbetsmarknadsnämn-
den, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunstyrelsens överskott 
på 8 mnkr är främst kopplat till exploateringsverksamhet samt medel avsatta för trygghetsåtgärder. 
Överskottet på 7 mnkr inom utbildning- och arbetsmarknad är främst kopplad till extern gymnasieverk-
samhet. Kultur- och fritidsnämndens överskott på 1,5 mnkr är kopplat till den varma sommaren med 
många besökare på kommunens badanläggningar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens överskott på 0,2 
mnkr avser vakanta tjänster. 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,4 mnkr vilket är kopplat till såväl in-
satser för ensamkommande flyktingbarn som nämndens kärnverksamhet. Överförmyndarnämnden 
prognostiserar ett budgetöverskridande med 0,5 mnkr vilket främst orsakats av ökat behov av gode 
män. 

Övriga nämnder prognostiserar ett utfall i enlighet med fastställd budget. 
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Budget 2019-2021 

Skatteintäkter 

För åren 2019-2021 beräknas skatteunderlaget och skatteintäkterna utvecklas enligt tabellen nedan. 

Budget Prognos Budget Plan Plan

2018 2018 2019 2020 2021

Skatteunderlag mnkr 10 202 10 209 10 611 10 961 11 388

Utdebitering kr 20,00 20,00 20,00 20,00 19,87

Skatteintäkter mkr 2 040,4 2 041,7 2 122,1 2 192,2 2 262,9

Slutavräkning 2018 mnkr -8,3 -2,0 0,0 0,0 0,0

Summa skatteintäkter mnkr 2 032,1 2 039,7 2 122,1 2 192,2 2 262,9

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en skattesats 2019 på totalt 20,00 procent, vilket är oförändrat 
jämfört med 2018. 

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2016. Ovanstående beräkningar av skatteintäk-
terna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för utvecklingen av skatteunderla-
get under 2017-2021. Vidare har egna antaganden gjorts om befolkningsutvecklingen i Sigtuna kom-
mun, vilka redovisas i avsnittet demografisk utveckling. 

SKL:s prognoser för utvecklingen av skatteunderlaget (uppräkningsfaktorer) finns i tabellen nedan. Här 
redovisas också som jämförelse uppräkningsfaktorerna ett antal år bakåt i tiden. 

Prognoser Utfall

Uppräknings- Uppräknings- Uppräknings-

År faktor, År faktor, faktor,

Riket Riket Sigtuna

2017 4,5 2012 4,0 6,8

2018 3,6 2013 3,4 3,8

2019 3,4 2014 3,2 4,0

2020 3,3 2015 5,1 5,9

2021 3,9 2016 5,0 5,2

Sigtuna kommuns totala intäkter i form av skatter och statsbidrag bestäms huvudsakligen av skatteun-
derlagets tillväxt i riket. Skulle Sigtuna kommuns uppräkningsfaktor bli lägre än rikets, kompenseras 
kommunen till stor del för detta i inkomstutjämningen. En förändring på 1 procentenhet av rikets upp-
räkningsfaktor innebär förändrade intäkter på ca 21 mnkr för Sigtuna kommun. En förändring på 1 
procentenhet av Sigtuna kommuns uppräkningsfaktor (rikets oförändrad) innebär förändrade intäkter 
på ca 1 mnkr. 

Totalt budgeteras skatteintäkter på 2 122,1 mnkr för 2019, vilket är en ökning med 90,0 mnkr jämfört 
med budget för 2017, och en ökning med 80,4 mnkr jämfört med senaste prognos. 

Antagandena om utvecklingen av skatteunderlaget och befolkningsmängden är prognoser. Det defini-
tiva utfallet på antalet kommuninvånare fastställs utifrån det faktiska befolkningsunderlaget 1 november 
2018 och det slutliga skatteutfallet för 2019 fastställs först i december 2020. 
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Statsbidrag och utjämning 

I tabellen nedan redovisas statsbidrag och de olika bidragen/avgifterna i utjämningssystemet. 

Budget Prognos Budget Plan Plan

2018 2018 2019 2020 2021

Inkomstutjämning 362,9 359,2 379,3 415,6 467,7

Kostnadsutjämning 20,7 17,9 40,8 41,3 42,3

Bidrag för eftersläpningseffekt 13,9 15,5 16,7 17,7 30,0

Regleringsbidrag/-avgift 7,1 7,4 21,0 33,8 30,8

Välfärdssatsning 24,2 24,2 18,3 11,0 0,0

Bidrag för ökat bostadsbyggande 9,0 9,0 7,0 0,0 0,0

LSS-utjämning -34,8 -32,5 -31,6 -32,2 -33,0

Kommunal fastighetsavgift 68,5 70,0 70,2 71,9 73,7

Summa statsbidrag mnkr 471,4 470,7 521,7 559,1 611,5

Siffrorna i tabellen baseras på den prognos Statistiska Centralbyrån lämnat i september 2018. Slutgiltig 
beräkning avseende bidragsåret 2018 fastställs omkring årsskiftet, vilket innebär att förändringar av bi-
drag och avgifter kan ske. 

Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 521,7 mnkr i statsbidrag för 2019 (inklusive kommunal fas-
tighetsavgift), vilket är en ökning med 51,0 mnkr jämfört med beräknat utfall för 2018. Jämfört med 
budgeterade statsbidragsintäkter för 2018 är det en ökning med 50,3 mnkr. 

Utjämningssystemet är utformat så att staten ger ett anslag för kommunalekonomisk utjämning. Ansla-
get ska täcka den totala kostnaden för inkomstutjämning, strukturbidrag och införandebidrag. Skulle 
anslaget inte räcka för att täcka dessa kostnader justeras detta via en regleringsavgift som kommunerna 
betalar. Om anslaget för utjämningen istället är högre än kostnaderna för att upprätthålla det, utgår ett 
regleringsbidrag till kommunerna. 

Kostnadsutjämningen är en intern omfördelning av pengar mellan kommunerna och kräver ingen 
finansiering av staten. 

Kommunen är genom inkomstutjämningen i statsbidragssystemet mer beroende av skatteunderlagets 
utveckling i riket än kommunens egen utveckling av skatteunderlaget. En befolkningsökning i kommu-
nen utöver rikets genomsnittliga ökning ger dock alltid en positiv nettoeffekt för den enskilda kommu-
nen. 

Inkomstutjämning 

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Sigtuna kommuns 
skattekraft ligger på ca 97 procent av medelskattekraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bi-
drag 379,3 mnkr för 2019, att jämföra med 359,2 mnkr under 2018. Inkomstutjämningen förväntas öka 
med knappt 300 kr/invånare under 2019. Under 2020 och 2021 förväntas bidraget öka mellan 600-850 
kr/invånare och år. 

Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningen är teoretiskt beräknade egna kostnader för barn, ungdom, äldre med mera i relat-
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ion till en snittkostnad för riket. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift, men för Sigtuna kom-
mun är det ett bidrag. År 2018 får kommunen ett bidrag på 17,9 mnkr, och den senaste prognosen pe-
kar på att bidraget blir 40,8 mnkr år 2019. 

På grund av systemets komplexitet är det mycket svårt att göra detaljerade prognoser för kommande år. 
Här antas bidraget förbli oförändrad (i kronor per invånare) under 2020-2021. 

Bidrag för eftersläpningseffekt 

För kommuner med stark befolkningstillväxt uppstår särskilt betungande eftersläpningseffekter inom 
kostnadsutjämningen, eftersom de flesta modellerna beräknas utifrån siffror som är två år gamla. Detta 
innebär att de kommuner som är aktuella för eventuell ersättning för eftersläpning måste ha haft en ge-
nomsnittlig befolkningsökning de senaste fem åren (2013 till 2017) som överstiger 1,2 procent. För att 
bli aktuell för ersättning bidragsåret 2019 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 pro-
cent mellan 2017 och 2018. Sigtuna kommun har haft en befolkningsökning under 2013-2017 på i snitt 
2,1 procent, och även under 2018 prognostiseras en ökning med cirka 1,9 procent. Under 2019 utgår 
preliminärt ett statsbidrag på 16,7 mnkr. 

Regleringsbidrag/avgift 

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2019 är högre än vad som krävs för att täcka 
kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner. 
Även 2018 utgick ett regleringsbidrag till Sveriges kommuner och utifrån förväntade förändringar i an-
slaget för kommunalekonomisk utjämning beräknas bidraget öka såväl 2019 som 2020. Regleringsbidra-
get på 7,4 mnkr 2018 förväntas öka till ett bidrag på 21,0 mnkr 2019. Med den förväntade utökningen 
av de generella statsbidragen för 2019 och 2020 förväntas ett regleringsbidrag med 33,8 mnkr för 2020. 
Därefter minskar bidraget något till 30,8 mnkr 2021. 

Välfärdssatsning 

I regeringens budgetproposition för 2017 genomfördes en välfärdssatsning riktat mot kommuner och 
landsting med 10 miljarder kronor. Under åren 2017 och 2018 fördelades 70 procent av bidraget utifrån 
antalet asylsökande och nyanlända, och 30 procent utifrån antal invånare. Under åren 2019 och 2020 
fasas andelen som grundar sig på asylsökande och nyanlända ut. 2019 är andelen 53 procent och 2020 
är den 33 procent. År 2021 kommer hela beloppet att ingå i det generella statsbidraget och beräknas 
helt utifrån invånarantalet. Enligt preliminära beräkningar blir Sigtuna kommuns bidrag för hela väl-
färdssatsningen 2019, 34,0 mnkr och beräknas minska till 32,6 mnkr 2021. Den del som bygger på anta-
let invånare ingår i posten kostnadsutjämning. För den del som är kopplat till antalet asylsökande och 
nyanlända beräknas bidraget bli 18,3 mnkr 2019 för att sedan minska till 11,0 mnkr 2020. 

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 

Detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna under åren 2016-2019 och är avsett att premiera kommu-
nerna i relation till sitt bostadsbyggande. Kommunerna kan genom insatser som planmyndighet, vid 
handläggning av ärenden om bygglov samt i sin roll som fastighetsägare underlätta och påskynda bo-
stadsbyggandet. Under 2016-2018 tillfördes medel utifrån antalet startbesked för bostadsbyggande samt 
antal folkbokförda nyanlända som fått uppehållstillstånd. En uppskattning är att bidraget för 2018 blir 
cirka 9 mnkr. Bidragets storlek för 2018 fastställs i november 2018. 2019 är sista året det finns beslut 
om bidraget. Det totala bidraget är något lägre 2019 och bedömningen är att Sigtuna kommun kommer 
ha ett lägre antal startbesked att söka för under bidragsåret 2019 i jämförelse med bidragsåret 2018. 

LSS-utjämning 

Under 2018 betalas ca 32,5 mnkr till andra kommuner i LSS-utjämning. Kommunen har fått en prelimi-
när bedömning för 2019 som visar på en kostnad på 31,6 mnkr. Precis som för kostnadsutjämningen är 
det mycket svårt att göra egna prognoser för LSS-utjämningen. Här antas avgiften förbli oförändrad (i 
kronor per invånare) under 2020-2021. 
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Kommunal fastighetsavgift 

Avgiften för kommunal fastighetsavgift indexuppräknas och är knuten till inkomstbasbeloppet. 2018 är 
denna avgift 7 812 kronor för småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 337 kronor 
per lägenhet i flerbostadshus, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet. 

Taxeringsvärdena för småhus bygger på den fastighetstaxering som genomfördes under 2015. För Sig-
tuna kommuns del innebär det att intäkten 2018 beräknas bli 70,0 mnkr för att därefter öka till 70,2 
mnkr 2019. 

Driftbudget 

Driftbudgeten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2019. Totalt har 
nämndernas budgetar tillförts netto 119,8 mnkr. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finan-
sierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag. 

Rambudget Budget- Ram- Rambudget

Mål och budget förändringar förändringar Mål och budget

2018 2018 2019 2019

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl 

kommunledningskontoret, stads-

byggnadskontoret, Komfast 

224 572 4 531 9 777 238 880

Brandkåren Attunda 39 521 0 982 40 503

Särskild verksamhet 78 335 -17 100 62 900 124 135

Anslag oförutsett 5 055 -3 000 2 945 5 000

S:a kommunstyrelsen 347 483 -15 569 76 604 408 518

Övriga nämnder

Bygg- och trafiknämnd 912 -70 12 854

Barn- och ungdomsnämnd 1 048 736 11 569 16 783 1 077 088

Individ- och familjeomsorgsnämnd 124 357 -239 10 791 134 909

Kultur- och fritidsnämnd 109 499 829 -1 131 109 197

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 8 825 -100 -1 208 7 517

Utbild.- och arbetsmark.nämnd 293 699 1 256 -4 610 290 345

Äldre och omsorgsnämnd 550 922 2 324 22 469 575 715

Familjerättsnämnd 3 084 0 216 3 300

Överförmyndarnämnd 4 130 0 374 4 503

Valnämnd 1 320 0 -470 850

Summa övriga nämnder 2 145 484 15 569 43 226 2 204 278

Verksamhetens nettokostnader 2 492 967 0 119 829 2 612 796
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Kolumnerna i driftbudgeten avser följande: 

Kol 1 Rambudget för 2018 enligt Mål och budget 2018-2020. 

Kol 2 Ramförändringar under 2018. 

Kol 3 Ramförändringar i Mål och budget 2019-2021. 

Kol 4 Rambudget för 2019. 

Utgångspunkter 

Nedan beskrivs grunderna för föreslagen resurstilldelning inför 2019. Utrymmet för resursfördelning är 
totalt ca 140 mnkr, vilket i huvudsak motsvarar den prognostiserade ökningen av intäkter från skatter 
och statsbidrag 2018. Som grund för denna prognos ligger den befolkningsprognos som fastslogs av 
Kommunstyrelsen i april 2018, den prognos på skatter och statsbidrag som har presenterats av SKL i 
oktober 2018. Med bakgrund av oklarheten kring regeringsbildandet har det inte kunnat tas hänsyn till 
budgetpropositionen för 2019 vilket vanligtvis görs i budgetarbetet.  

Föreslagen resurstilldelning bygger på budgetdirektiven som fastslogs av kommunstyrelsen i april 2018 
samt politiska prioriteringar i det budgetarbete som genomförts under hösten 2018. 

Centrala poster 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Lönepott samt ökade arvoden 4,6 33,9 34,8 

Pensioner 16,5 14,4 18,9 

Räntor 0,7 14,1 12,2 

Avskrivningar 18,3 5,3 15,1 

Drift och underhåll nya lokaler samt fastighetsmark 8,6 3,3 11,4 

Volympott Barn- och ungdomsnämnden 4,4 

Volympott Individ- och familjeomsorgsnämnden 2,8 

Volympott Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 1,0 

Volympott Äldre- och omsorgsnämnden 7,2 

Digitalisering vid hantering av försörjningsstöd 0,5 -0,3 

Personalförstärkning Komfast 1,0 

Reguljärt förändringsarbete 0,0 -46,9 -48,7 

Tekniska justeringar 1,0 

Summa 66,6 24,1 43,4 

Löner 

Löneökningarna för 2019 är beräknade till 29,9 mnkr vilket motsvarar en löneökning på 2,2 procent. 
Varje tiondels procent löneökning kostar kommunen drygt 1,3 mnkr. En löneökning motsvarande 1,9 
procent har fördelats till nämnder i budgetramarna för 2019. Resterande del av lönepotten (4,1 mnkr) 
är placerad centralt för att kunna prioriteras för utvalda personalgrupper. Eventuella löneökningar utö-
ver de medel som avsatts till nämnderna hanteras inom respektive nämnds budgetram. För 2020 och 
2021 har hela potten placerats centralt för att hanteras i budgetprocessen de aktuella åren. 

Pensioner 

Pensionskostnaderna har beräknats öka med 16,5 miljoner 2019. Kostnaderna ökar även 2020 och 
2021. 
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Räntor 

Ränteläget är extremt lågt. En bedömning är att kommunens snittränta under 2019 kommer att uppgå 
till 0,8 procent vilket medför att budgeten för räntekostnader endast ökar med 0,7 mnkr jämfört med 
2018. 

Avskrivningar 

Avskrivningarna är beräknade utifrån att knappt 600 mnkr av nedlagda investeringsutgifter aktiveras 
under 2018. Därmed bedöms avskrivningarna öka med 18,3 mnkr jämfört med den budget som finns 
antagen för 2018. 

Drift och underhåll av lokaler och fastighetsmark 

Kostnaderna för nya inhyrda lokaler samt drift och underhåll av nya lokaler beräknas öka med 8,6 
mnkr. I denna förstärkning ingår även ökade kostnader för fastighetsskötsel, vilka till största delen avser 
nya skol- och förskolegårdar. 

Reserverade volympotter 

Potterna för respektive nämnd utgör resurser som kan nyttjas i de fall verksamhetsvolymerna överstiger 
det som fördelats till nämnderna. 

Personalförstärkning Komfast 

Ökade resurser för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och rationellt arbete. 

Reguljärt förändringsarbete 

För 2019 är förändringsåtgärder fördelade i ramarna för nämnder och styrelser men för 2020 och 2021 
ligger de placerade centralt och kommer att hanteras i kommande års budgetprocesser. 
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Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag 

Kommunstyrelsen 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också 
ha uppsikt över sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
Kommunstyrelsen har därvid det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckl-
ing och för hela kommunens ekonomiska ställning samt samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet i de bolag som kommunen helt eller 
delvis äger och äger därvid rätt att, då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa. 
Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess 

bolag. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar kommunstyrelsens förvalt-
ningar, kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Komfast och Räddningstjänsten ett över-
skott med 1,0 mnkr jämfört med budget 2018. Överskottet finns inom kommunledningskontoret och 
avser främst kostnader för nyinrättade trygghetsåtgärder där verksamhetsstarten försenats något. 

För 2018 uppgår kommunstyrelsens budget till 229 103 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Kompensation löneökningar 2019 samt indexreglering partistöd 2,4 0,4 0,4 

Övertagande av turistbyråverksamhet och inrättande av kontaktcenter 2,0 

Inrättande av kontaktcenter Valsta 0,6 

Utredningsresurs inför införande av LOV (Lagen om valfrihet) inom äldre-
omsorg 

1,0 -1,0 

Controller funktion – uppsiktsplikten 1,0 

Förankringsarbete organisationsutveckling 0,8 -0,8 

Volymökning IT-licenser 1,5 

Resursförstärkning budgetprocessen budget 2020 1,0 -1,0 

Resursförstärkning HR – avveckling fonder 1,5 

Lokalstrateg 0,8 

Utveckling av verksamheten Sigtuna museum 0,5 -0,5 

Näringslivssatsning 0,3 

Operatör caféyta Valsta 0,5 -0,5 

Förstärkt barnhälsa 0,1 

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) 0,1 

Effektivisering till följd digitalisering -1,1 

Översyn av deltagande i samarbetsorganisationer -0,5 

Digitaliseringsarbete -2,0 

Skötsel av nya ytor, stadsbyggnadskontoret 1,2 2,0 2,0 

Lekplatser 0,3 

Vinterväghållning 0,5 

Trygghetsåtgärder utemiljö i samarbete med BID 0,5 
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Budgetregleringar 2019 2020 2021 

P-avgift infartsparkeringar -1,0 -1,0 

Räddningstjänsten, indexreglering 1,0 0,7 0,7 

Tekniska justeringar 2,1 0 0 

Förändringsarbete 

Kommunstyrelsen 

Minskat bidrag till Destination Sigtuna -0,7 0 0 

Kommunledningskontorets verksamhet 

Medfinansiering trygghetsarbete -0,8 

Kontaktcenter -0,5 

Översyn av arbetet med Fristad Sigtuna och nationella minoriteter -0,5 

Effektivisering administrativa resurser, kommunövergripande -1,0 

Övrigt förändringsarbete kommunledningskontoret -0,5 

Stadsbyggnadskontorets verksamhet 

Driftsbesparingar Teknik och Natur -1,3 0 

Taxeförändring nybyggnadskartor -0,2 

Övrigt förändringsarbete stadsbyggnadskontoret -0,8 

Summa 10,8 3,7 3,1 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kommunstyrelsen budgetregleringar om 17,1 

mnkr. 

o Kompensation för löneökningar utgör 2,4 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en 

löneökning på 1,9 procent. 

 Samtidigt uppdras kommunstyrelsen att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 6,3 
mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 10,8 mnkr. 

Särskilda uppdrag 2019 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka den centrala kontrollen och ekonomistyrningen över 
kommunens samlade verksamheter, förstärka kringstödet till förvaltningarna samt driva och 
leda förändringsprocesser. Den nya organisationen ska även verka för att öka invånarnas valfri-
het, kvaliteten på levererade tjänster samt effektivisera kommunens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga kommunens planer, strategier och riktlinjer 
och andra dokument i syfte att samordna, renodla, effektivisera och säkerställa uppföljning av 
dessa. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta revideringen av nuvarande målstyrningssystem i 
syfte att göra det tydligare och mer effektivt. Arbetet ska vara klart i maj 2019. 

4. Kommunstyrelsen ska under 2019 ta fram en övergripande plan för att motverka segregation 
och utanförskap baserat på det arbete som påbörjats under 2018 i syfte att identifiera utma-
ningar samt peka ut möjliga strategier baserade på framgångsrika exempel från andra kommu-
ner. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen och kul-
tur- och fritidsförvaltningen planera genomförandet av en flytt av kulturskolan från barn- och 
ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. I arbetet ska Sigtuna kommuns modell med 
kulturpool och kompanjonlärarskap värnas. Planeringen ska vara genomförd så ekonomiska-
och andra resurskonsekvenser kan tas med i Mål och Budget 2020. 
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6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda in-
förandet av en så kallad kulturcheck enligt modell från Nacka kommun. Utredningen ska pre-
senteras kommunstyrelsen senast under maj månad 2019. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, baserat på 
Svefa ABs rapport ”Utredning drift simhallar Sigtuna kommun 2018-05-25”, gå vidare och ut-
reda de tre mest realistiska alternativen samt utifrån resultatet av denna utredning förbereda en 
upphandling av s.k. entreprenaddrift för kommunens två inomhusbad samt utomhusbadet. Ut-
redningen ska presenteras kommunstyrelsen senast maj 2019. 

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta genomförandet av trygghetsprogrammet Trygga 
Sigtuna (se separat bilaga 2) 

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omedelbart säga upp det nuvarande Fairtrade-samarbetet 
och ersätta det med riktlinjer för etiska inköp. 

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 1:a halvåret 2019 påbörja planeringen och arbetet 
med en revidering av översiktsplanen för kommunen. 

11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra Näringslivslyftet (se avsnittet Näringsliv och 
jobb) 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med äldre- och omsorgsnämnden förbereda 
införandet av Lagen om valfrihetssystem (LOV) med början inom hemtjänsten med målsätt-
ningen att införa LOV inom hela äldre- och omsorgsnämndens verksamhet. Uppdraget ska vara 
slutfört så att LOV kan införas fullt ut fr.o.m. 1 januari 2020. 

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anlita en operatör för driften av caféet i Valsta centrum. 

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ny överenskommelse med Valsta utveckling i syfte 
att genomföra trygghetsskapande aktiviteter i form av ökad vuxennärvaro på eftermiddagar och 
kvällar. 

15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 starta upp ett internt förändringsarbete inom 
samtliga förvaltningar på temat ”Ett team, en kommun” och ”Från förvaltning till service”. 

16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att etablera kontaktcenter och eventuell annan invånarservice i 
Mimers källa i Valsta centrum. 

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbereda inrättandet en Miljö- och Klimatberedning (MkB) 
under kommunstyrelsen. MkB ska vara inrättad senast juni 2019. 

18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda Landsbygdsrådet i syfte att effektivisera rådets arbete 
och bäring i de kommunala verksamheterna. 

19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 utreda och kostnadsberäkna en renovering av 
strandpromenaden i Sigtuna stad från ångbåtsbryggan till Stora Malmgatans början. Utred-
ningen ska inkludera separerade promenad- och cykelstråk, upprustning, tillgängliggörande och 
försköning av strandlinjen samt ytterligare aktivitetsytor. Arbetet ska sedan budgeteras för ge-
nomförande under 2020. 

20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvåret genomföra ett dialogprojekt för fram-
tida användning av hamnplanen i Sigtuna stad. 

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att slutföra den påbörjade lekplatsplanen samt påbörjade pro-
jekt. Planen samt påbörjade projekt ska vara färdig senast maj 2019. 

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 upprätta ett strategiskt planeringsdokument 
(FÖP eller liknande) för stadsdelen Valstas vidare utveckling. 

23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden genomföra en 
utredning om museets framtida driftsform och finansiering där en kombination av statligt stöd, 
sponsorbidrag, stiftelse och kommunala medel värderas. 
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24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla lokalplaneringsprocessen och effektivisera kommu-
nens sammantagna lokalutnyttjande. Resultatet ska under året återrapporteras löpande till kom-
munstyrelsen. 

Politisk inriktning 

Trygghetsarbete - Trygga Sigtuna 

Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors liv och frihet. Kommunen 
ska genom direkta och förebyggande åtgärder skapa en livsmiljö som bidrar till ökad trygghet. 

Både den upplevda och faktiska tryggheten ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet 
ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare. 

Synliga poliser är en viktig del av det trygghetsskapande och våldspreventiva arbetet. Sigtuna kommun 
ska därför fortsätta sina ansträngningar för att ytterligare öka den polisiära närvaron i kommunen. 

Den stora satsningen på att öka tryggheten i kommunen som inleddes under 2018 ska därför fortsätta 
och specificeras närmare i Bilaga 2. 

Kommunens akuta och preventiva trygghetsarbete ska omfatta alla kommundelar. 

Näringsliv och jobb 

Ett aktivt och framgångsrikt näringsliv utgör en av grundstenarna för kommunens framtida utveckling. 
Endast genom att kommunens invånare kommer i egen försörjning och betalar skatt till kommunen 
kan kommunen fortsätta leverera högkvalitativa välfärdstjänster. Kommunen har här ett stort ansvar 
för att upprätthålla och skapa bra förutsättningar för en växande företagsamhet och därmed skapandet 
av nya jobb. Inte minst är Arlanda, den framväxande flygplatsstaden och samarbetet inom Airport City 
Stockholm en viktig faktor för att lyckas med detta. Visionen är att skapa förutsättningar för 50 000 ar-
betstillfällen år 2030 i den nya flygplatsstaden som växer fram. 

Sigtuna kommun skall tillhöra de tio kommuner med bäst lokalt företagsklimat i Sverige enligt NKI-
mätningar via SBA och resultat av svenskt näringslivs ranking. För att åstadkomma detta lanserar Sig-
tuna kommun ”Näringslivslyftet”. Reformen innebär att kommunen ställer om från förvaltning till ser-
vice, prioriterar internt arbete med service och bemötande, stärker dialogen med företagen och arbetar 
aktivt med att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och växa. 

Näringslivslyftet innebär bland annat följande: 

 Att kommunens förhållningssätt till det lokala näringslivet byts från ett myndighetsperspektiv 
till ett serviceperspektiv. Det kan till exempel handla om att minimera byråkrati, säkerställa ef-
fektiv och snabb handläggning av ärenden, ha en professionell organisation för handläggande av 
upphandlingar samt tillhandahålla attraktiv mark för företagsetableringar. 

 Att möjliggöra för lokala företag att i vissa delar ta över driften av kommunalt finansierad verk-
samhet och att upp till 50 procent av all kommunalt finansierad verksamhet som inte är myn-
dighetsutövning eller av särskild strategisk betydelse ska kunna utföras av annan leverantör än 
kommunen. 

 Att kommunen inte konkurrerar med det lokala näringslivet i vare sig tjänsteutbud eller prissätt-
ning av varor och tjänster som också tillhandahålls av lokala näringsidkare. 

 Att upphandlingar planeras så att lokala företag inte utestängs från möjligheten att delta i upp-
handlingen. 

 Att en företagslots inrättas där företag med inkommande ärenden får träffa samtliga berörda 
delar av kommunens myndighetsutövning enligt konceptet ”en väg in”. 
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 Att ett näringslivsråd skapas för ökad dialog med kommunens företag i syfte att stärka företags-
klimatet. 

 Att ett program för att stärka kommunens små och medelstora företag som har hög utveckl-
ingspotential tas fram. 

 Kommunen ska vid utarbetande av detaljplaner analysera och ta hänsyn till det framtida beho-
vet av företagsetableringar. 

 Nära kontakter mellan skola, universitet och näringsliv är en viktig del av utvecklingsarbetet och 
ska struktureras och systematiseras. 

Strategiska ekosystemfrågor 

Det strategiska miljöarbetet i Sigtuna kommun är en del i kommunstyrelsens uppdrag. Miljöarbetet ska 
utvärderas i kommunens ledningssystem. 

Kommunstyrelsens huvudfokus i det strategiskt miljöarbete ska utgå från kommunens översiktsplan, 
miljöprogram och plan för klimatsmart Sigtuna. Miljöarbetet ska finnas som en naturlig del i alla rele-
vanta verksamheter med särskild tyngdpunkt på de verksamheter kommunen har rådighet i såsom håll-
bar samhällsplanering och lokala klimatfrågor. 

I samhälls- och trafikplaneringen ska en så energieffektiv planering som möjligt prioriteras i enlighet 
med kommunens trafikstrategi. Andelen transporter med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska 
öka fram till 2030. 

Utsläppen från transporter från kommunala verksamheter ska minska. Kommunens personbilsflotta 
ska vara fossiloberoende 2025. 

Vid skydd av värdefull natur ska i första hand områden skyddas som har höga naturvärden och frilufts-
värden och där det finns ekologiska samband med andra skyddade områden. Skyddad natur bör erbjuda 
ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, friluftsliv, lokalklimat, vattenhantering. 

Turism och besöksnäring 

Turismen och besöksnäringen är viktiga inkomstkällor för många av kommunens företag och för kom-
munen som helhet. Sigtuna kommun har en rad sevärdheter och besöksmål inklusive Arlanda flygplats 
som gör att kommunen har flest gästnätter i förhållande till folkmängd av alla Sveriges kommuner. 

Huvudmålet för en helt övervägande del av de som väljer att besöka kommunen är Sigtuna stad och 
den gamla stadskärnan. Särskild vikt måste därför läggas på att öka attraktionskraften i de centrala de-
larna av staden. 

Besöksnäringens betydelse för kommunen gör det därför viktigt att kommunen fortsatt engagerar sig i 
och samarbetar med besöksnäringen vilket primärt sker genom det, med det lokala näringslivet 
samägda, destinationsbolaget Destination Sigtuna AB. 

Under 2019 ska därför en rad åtgärder genomföras för att stärka kommunens attraktionskraft för besö-
kare. Bland annat ska: 

 Destination Sigtunas verksamhet omstruktureras under 2019 för att bli mer strategisk än opera-
tiv. I samband med detta minskar kommunens ekonomiska engagemang i bolaget till en del 
som motsvarar kommunens ägarandel. 

 Sigtuna kommun tar över driften av fastigheten Drakegården och turistbyråverksamheten. En 
kontaktcenterfunktion, och eventuella andra samhällsfunktioner, etableras på Drakegården i 
syfte att stärka den lokala servicen och läsrummet öppnas. 

 Kommunen fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen och Svenska kyrkan renoveringsprojektet 
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av stadens ruiner, nu med fokus på S:t Pers ruin. 

 En plan för Strandpromenaden i Sigtuna stad tas fram i syfte att öka tillgänglighet och attrakt-
ionskraft med fokus på sträckan från Stora Malmgatan till hamnen. 

 En plan för att rusta upp de centrala delarna av Sigtuna stad tas fram. 

 Kommunen ska ta en tydligare service- och värdskapsroll vid större evenemang genom att vara 
behjälpliga med tillstånd och service för att underlätta för besökare och arrangörer. 

 Sigtuna museums framtida roll och verksamhet ska utredas i syfte att stärka attraktionskraften. 

 I samverkan med bland annat Destination Sigtuna, Sigtuna museum och det lokala näringslivet 
ska en ökad attraktionskraft för turister genom modern teknik skapas. 

Folkhälsa/Förebyggande insatser 

Sigtuna kommun ska stärka arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn (noll till sex år) och deras 
familjer och att minska risken för att hamna i utanförskap. 

Lokaler och fastigheter 

Kommunstyrelsen ska aktivt arbeta med att effektivisera, öka kundfokus, tydliggöra ansvarsområden 
samt utveckla kvaliteten inom området. En prioriterad del i detta är att utveckla samverkan och arbets-
sätt mellan kommunens förvaltningar. 

Riktlinjer för lokalförsörjningen behöver fastställas. Lokalplaneringsprocessen utifrån verksamheternas 
behov och kapacitet, strategisk stadsplanering och ekonomiska förutsättningar behöver utvecklas, styras 
och samordnas. Lokalutnyttjandet behöver förbättras och former för effektiv hantering av tomställda 
eller inte fullt utnyttjade lokaler behöver utvecklas. 
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Barn - och ungdomsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen, dock inte myndig-
hetsutövning avseende bistånd, och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och ung-
domsnämndens uppgifter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, naturskola, 
kulturskola och resurser för barn i behov av särskilt stöd. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden 
ett utfall enligt budget 2018. En viktig förutsättning för att nämnden som helhet ska vara i nivå med 
budget för kalenderåret är att enheterna i den kommunala driften visar en god budgetdisciplin. Progno-
sticerade avvikelser finns inom nämndens verksamhetsområden. Den största prognosticerade avvikel-
sen visas inom fritidsverksamheten (-10,0 mnkr) som främst orsakas av fler barn i verksamheten än vad 
som budgeterats. Fritidsverksamhetens underskott elimineras av överskott inom nämndens övriga verk-
samheter främst inom förskoleklassverksamheten (5,0 mnkr). 

För 2018 uppgår Barn- och ungdomsnämndens budget till 1 060 305 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar 14,6 21,6 31,2 

Kompensation löneökningar 2019 samt ökad peng till fristående verks. 15,2 2,6 2,6 

Hantering obligatorisk Prao, SYV 1,5 

Resurstillskott elevhälsan 1,0 

Utredningsuppdrag, tillfällig resurs 0,9 -0,9 

Ökade livsmedelskostnader 0,7 

Reducera ej styrkta matavvikelser -0,2 

Minskat svinn av läromedel och litteratur till följd av nytt bibliotekssystem -0,1 

Minskade sjukskrivningar -1,0 

Effekt av digitaliseringsarbetet -0,4 

Tekniska justeringar 1,2 

Förändringsarbete 

Oförändrad peng förskola och förskoleklass -6,8 

Sänkt grundpeng för fritidshem -3,5 

Minska extrasatsning lärarlöner -1,2 

Förskola för barn till arbetssökande från 30 till 20 timmar -1,4 

Kulturskolan -1,2 

Minskning av mobila teamet -1,0 

Lyan, nattis -0,8 

The week -0,2 

Central bibliotekarie på halvtid istället för heltid samt biblioteksverksamhet i 
samverkan med kultur och fritid 

-0,5 

Summa 16,8 23,3 33,6 

Mål och Budget 2019-2021 Sigtuna kommun 36 (79) 



      

 

  

  

  

 

 

   
   

   

  
 

  
   

  
 

  
  

  
  

    
 

  
  

 

  
  

 
 

  
  

 

 

 

  
   

  

  

  

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller barn- och ungdomsnämnden budgetregleringar 

om 33,4 mnkr. 

o Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 14,6 mnkr av budgetregleringen. 

o Kompensation för löneökningar samt ökad peng till fristående verksamheter utgör 15,2 

mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent. 

 Samtidigt uppdras barn- och ungdomsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsar-
bete om 16,6 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 16,8 mnkr. 

Särskilda uppdrag 2019 

1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för förbättrad arbetsmiljö med 
minskad administrativ börda och bra kringstöd. En utredning för att se över möjligheten att 
starta upp fler sociala team på fler skolor ska undersökas och presenteras för nämnden senast 
maj 2019. 

2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att anställa lärarassistenter 
för att minska lärares arbetsbörda och förbättra lärarnas arbetsvillkor. 

3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en kommunal re-
sursskola för elever i behov av särskilt stöd. 

4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunala spets-
klasser för särbegåvade elever. 

5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram och tydliggöra centrala riktlinjer för 
trygghet och studiero. 

6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att biträda kommunstyrelsen i uppdraget att över-
föra kulturskolan till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

Politisk inriktning 

Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Sverige och lägga grunden till ett livs-
långt lärande och kritiskt tänkande. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och nå högt uppsatta 
mål utifrån sina egna förutsättningar. Tydligt ansvar och höga förväntningar på ledarskapet ska ställas i 
hela organisationen från nämnd till förvaltning, rektorer och lärare. För att nå högre resultat och främja 
en god utveckling är det viktigt med en tydlig riktning och ett långsiktigt arbete mot mål som är stabila 
över tiden. Barn- och ungdomsnämndens skolutvecklingsprogram ska prioriteras och resultatet följas 
upp genom regelbundna mätningar. 

Valfriheten för kommunens unga och deras föräldrar ska stärkas. Det ska vara möjligt att kunna välja 
mellan olika förskolor och skolor. Olika pedagogiska inriktningar, ledarskap och metodik skapar en 
mångfald av alternativ. Det avgörande ska vara verksamhetens kvalitet, inte vem som driver den. 

Livslångt lärande, kunskap och högre resultat 

För att nå målen är det viktigt att både elev och vårdnadshavare känner sig delaktiga och väl informe-
rade. Elever och vårdnadshavare ska känna till målen för utbildningen, vilka krav de innebär och vad 
som förväntas av dem. Samverkan med vårdnadshavare ska stärkas. Samtliga elever och vårdnadshavare 
ska ha tillgång till elevens individuella utvecklingsplan, resultat och annan relevant information. 

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. 

Ambitionerna för lärande i förskolan ska höjas med språkutveckling, läsning och matematik med barns 
lärande genom lek som utgångspunkt. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar 
skolan, projektet med läsombud i förskolan och lågstadiet ska fortsätta och utökas. 
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En närvarande barn- och elevhälsa ska finnas på varje skola för att stödja eleverna i deras utveckling. 
Kommunens kompetensenheter ska fortsätta utvecklas för att skapa mer effektiva processer och ut-
vecklade arbetsformer för barn i behov av särskilt stöd. 

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan mot psykisk ohälsa, stress, tobak och missbruk 
bland elever och personal ska stärkas. 

Målsättningen ska vara att öka läsandet hos barn och unga genom till exempel samarbete mellan kultur-
och fritidsförvaltningen och kommunikationsenheten. 

Arbetet för att öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor och skolor ska förbättras. Kom-
petensen kring språkutvecklande arbete med barn och elever med annat modersmål ska utvecklas. 

För att utveckla ett breddat och fördjupat lärande ska våra skolor använda sig av modern teknik och 
digitaliseringens möjligheter. Vi ska fortsätta arbetet med att införa den nationella IT-strategin i skola 
och förskola. 

Kvaliteten i fritidshemmet ska stärkas och därför har det anställts en utvecklingsledare för detta ända-
mål. Barn- och ungdomsnämnden ska följa detta arbete för att säkerställa en högre kvalitet uppnås. 

Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas för att minska felval och avhopp senare i gymnasiet. 

Entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i skolan som ska uppmuntras att starta samverkan med 
Ung Företagsamhet. Förutsättningar ska skapas för att arbeta mer med internationella samarbeten och 
utbyten i skolan. 

Studiero, trygghet och trivsel 

En förutsättning för allt lärande är att barn och elever känner sig trygga i lärmiljön. Nolltolerans mot 
mobbning och kränkande behandling ska råda på samtliga nämndens verksamheter, alla förskolor och 
skolor ska ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. 

Ett väl genomfört arbete kring likabehandling och grundläggande värderingar är nödvändiga faktorer 
för studiero och kamratskap. 

Lärarnas ledarskap i klassrummet är grundläggande för att skapa arbetsro och ge eleverna förutsätt-
ningar för sitt lärande. Detta ska prioriteras och eventuell kompetensutbildning ska erbjudas. 

Samarbetet med individ- och familjeomsorgen ska fortsätta utvecklas och förstärkas. Den gemensamma 
handlingsplanen som tagits fram i båda nämnderna ska utvärderas och revideras med jämna mellanrum 
och redovisas för respektive nämnd. 

Projektet med våldsprevention i skolan ska utökas till fler skolor i kommunen. 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens 

Tillgången till kompetententa medarbetare är och kommer att vara en av de viktigaste frågorna för 
kommunen under en lång tid. Som ett stöd i arbetet för att rekrytera, behålla och vidareutveckla medar-
betare har barn- och ungdomsnämnden antagit en kompetensförsörjningsplan. Planen går snart ut och 
ska därför revideras och redovisas för nämnden. 

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som respekterar och stödjer det professionella kun-
nandet genom att skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna. 

Lärare ska kontinuerligt få möjlighet att fortbilda sig i nya metoder för att höja kvaliteten på undervis-
ningen. 

Arbetet med att inrätta karriärtjänster som förstelärare och lektorer ska fortsätta. 

Delar i förskolornas/skolornas kvalitetsutveckling ska vara att stärka förskolechefer och rektorer som 
pedagogiska ledare. 
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Andelen behöriga pedagoger ska öka eftersom det är viktigt för att upprätthålla en god kvalitet och 
stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan, fritidshem och i skolan. 

Faktorer som pedagogisk medvetenhet, synen på lärande och kompetens spelar stor roll när förskolan 
utvecklas och förbättras. 
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Bygg- och trafiknämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Bygg- och trafiknämnden ska pröva de ärenden som avgöras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
miljöbalken (1998:808) samt pröva ansökningar om dispens från förbud inom strandskyddsområden. 
Nämnden fullgör de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
byggnadsväsendet. Vidare fullgör nämnden de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämn-
der för vissa trafikfrågor. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar bygg- och trafiknämnden ett 
utfall enligt budget 2018. 

För 2018 uppgår Bygg- och trafiknämndens budget till 842 tkr. 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Nämndens ram förstärks med 12 tkr för utbildningsinsatser 2019. 

Särskilda uppdrag 2019 

1 Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att under 2019 genomföra två dialogprojekt för säkrare 

skolvägar. 

2 Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att utreda de trafikmässiga konsekvenserna vid utbyggna-

den av när Sigtuna stadsängar, Steningehöjden, Steninge slottsby samt Märsta port är utbyggda 

med utgångspunkt från 2019 års trafikflöden. 

3 Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med anläggande av gång- och 

cykelvägar utreda och planera för sträckorna Sigtuna stad – Wenngarn samt Märsta – Odensala. 

4 Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att vid underhåll av gator, parker och allmänna ytor prio-
ritera trygghetsskapande åtgärder. 

5 Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att genomföra kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder på 
Dragonvägen och Aspvägen efter Aspvägens avstängning öppnats upp. 

6 Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att efter kompletterande utredning, som ska redovisas 
för nämnden senast den 31 mars 2019, införa ett differentierat P-betalningssystem i kommunen 
under 2019. Utredningen och införandet ska omfatta allmän platsmark och kommunalt ägd 
kvartersmark inklusive pendlarparkeringarna i Märsta och Rosersberg. 

Politisk inriktning 

Sigtuna kommun har ett strategiskt läge i Sveriges mest expansiva region. En utveckling och expansion 
av kommunen är nödvändig och önskvärd. Sigtuna ska präglas av dynamik, tillväxt och respekt för sina 
natur- och kulturvärden. Men expansionen och tillväxten ska ske balanserat med hänsyn till de långsik-
tiga perspektiven som kommunens förmåga att leverera välfärdstjänster, respekten för natur- och kul-
turvärden, statens och landstingets investeringar i väg- och kollektivtrafikinfrastruktur samt de olika 
kommundelarnas varierande förutsättningar och behov. Kommunens planmonopol tillsammans med 
ett välorganiserat och serviceinriktat stadsbyggnadskontor med rätt styrning ska se till att vi når dit. 

Stadsplaneringen ska styras genom visions- och översiktsplaner samt av ett så kallat visionsstyrt plane-
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ringsarbete där helhetssyn, miljötänkande och långsiktighet med utökade möjligheter till insyn och på-
verkan från allmänhetens sida är den bärande principen. Arbetet med en ny översiktsplan inklusive tra-
fikstrategi ska påbörjas under 2019. 

En konsekvensanalys om hur hela kommunen påverkas ska alltid genomföras vid större exploateringar. 
Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till den omkringliggande miljön. För pågående och större pro-
jekt behöver de framtida trafikmässiga konsekvenserna utredas. Parkeringsplan med differentierade av-
gifter ska implementeras på attraktiv platsmark samt pendlarparkeringar. 

Kollektivtrafiken ska utvecklas och nybyggnation ske med god kollektivtrafikförsörjning för att minska 
beroendet av bilburen trafik. Kommunen ska verka för att kollektivtrafikförsörjning säkras redan tidigt i 
exploateringsfasen. I de fall SL inte etablerar en fullvärdig kollektivtrafik redan i början av en bostadse-
tablering skall möjligt finansieringstillskott för att driva kollektivtrafik utredas i samband med exploate-
ringsavtalets tecknande. 

Kommunen ska fortsätta föra en aktiv dialog med landstinget och SL i syfte att stärka kollektivtrafiken i 
Sigtuna kommun. I de fall överenskommelse med landstinget och SL inte är möjlig ska alternativ med 
andra utförare utredas. Kommunen ska också aktivt verka för bättre bussförbindelser från Sigtuna, Ste-
ninge, Valsta och Rosersberg, samt landsbygden vad gäller anknytningen till pendeltågsstationerna och 
Arlanda med anpassning till de arbetstider som råder på flygplatsen. 

Kommunen ska utreda och aktivt verka för en kraftigt förstärkt kollektivtrafik i tvärförbindelsen mellan 
Märsta station och Arlanda genom flygplatsstaden Airport city. 

Kommunen ska satsa på miljömässigt hållbart byggande och energibesparande åtgärder i enlighet med 
statliga myndigheters krav och regler i det egna fastighetsbeståndet. Den ekologiska hållbarheten ska 
värnas och så långt det är möjligt skall nya byggnader och stadsdelar miljöcertifieras. Nybyggnation ska i 
så stor utsträckning som möjligt anpassas för en möjlig etablering av solceller. 

All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghetsperspektivet i planering och genomförande. Pro-
grammet ”BoTrygg 2030” ska tillämpas vid planering av nya områden. 

Säkra gång- och cykelvägar ska projekteras i områden med tät biltrafik, där sådana saknas men främst 
Sigtuna - Wenngarn samt Märsta – Odensala. Gång- och cykelvägar ska i möjligaste mån ha åtskilda fält 
för cyklister respektive gående. Vidare ska arbetet med ökad säkerhet för oskyddade trafikanter ha en 
hög prioritet genom till exempel fartdämpande åtgärder, signalreglerade övergångsställen, bättre belys-
ning etcetera. Dialogprojekt på utvalda skolor ska genomföras i syfte att etablera en säkrare trafikmiljö 
för skolbarn. 

Flera planerade nya bostadsprojekt ligger i anslutning till eller nära väg 263 för att utnyttja befintlig in-
frastruktur. Dock kräver dessa byggnationer att åtgärder vidtas på väg 263 som redan idag är behäftad 
med flera brister och tidvis dålig framkomlighet. Ökad framkomlighet på väg 263 genom Märsta till E4 
ska realiseras i enlighet med genomförd åtgärdsvalsstudie. På sikt bör trafiken också delvis kunna ledas 
på en befintlig, alternativ, vägsträckning från Tullen mot E4:an och Måby trafikplats i samband med att 
en viadukt över järnvägen byggs norr om nuvarande järnvägskorsning vid Märsta station. 

I Sigtuna stad som är kommunens främsta turistmål ska allmänna platser som Borgmästarängen, 
Strandpromenaden, Lilla Vattugränd och Kulturgårdens tomt rustas upp. På Borgmästarängen ska en 
lekplats anläggas. Ett dialogprojekt för Hamnplanens framtida användning ska genomföras. 

Stadsbyggnadskontoret ska ta en tydligare service- och värdskapsroll vid större evenemang genom att 
vara behjälpliga med tillstånd och service för att underlätta för besökare och arrangörer. 

Vid ombyggnationer, renoveringsarbeten, vägarbeten, och andra arbeten i offentlig miljö ska allmän-
heten tydligt informeras om syfte, mål och tidplan för arbetet. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden: 

1. Myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga är riktad mot barn, unga och familjer, 

2. förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras famil-
jer, 

3. familjerådgivning, 

4. myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen och lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare i vissa fall är riktad mot vård och behandling av missbrukare, 

5. uppsökande verksamhet samt vård och behandling av vuxna med missbruksproblem, 

6. uppgifter som åligger kommunen som ankomstkommun eller anvisningskommun för ensamkom-
mande asylsökande barn samt ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare med permanent uppe-
hållstillstånd, 

7. beslut och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), 

8. beslut och omedelbar tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) över bestämmelserna om handel m.m. och 
bestämmelserna om marknadsföring med mera i samma lag, samt 

9. avge yttranden enligt 44 § lotterilagen (1994:1000). 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar inte för verksamhet som berör försörjningsstöd enligt 4 
kap. socialtjänstlagen. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar Individ- och familjeomsorgs-
nämnden en negativ prognos för verksamhetsåret med -22,4 mnkr. Det prognosticerade överskridandet 
fördelas mellan nämndens kärnverksamheter (-9,2 mnkr) och verksamheten med ensamkommande 
barn (-13,2 mnkr). Inom nämndens kärnverksamhet är det framför allt placeringskostnader för unga 
(-10,8 mnkr) som överskrider antagen budget. Verksamheten med ensamkommande barns underskott 
beror till största delen på minskade intäkter i form av dygnsersättningar, schablonintäkter och momsin-
täkter på grund av minskat antal barn samtidigt som verksamheten inte ställts om till de nya förutsätt-
ningarna i tid. 

För 2018 uppgår Individ- och familjeomsorgsnämndens budget till 124 118 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar 7,2 3,7 3,5 

Kompensation för löneökningar samt indexreglering 2019 2,6 1,5 2,1 

Förstärkt bemanning till följd av ny lagstiftning 1,0 0 0 

Förstärkt bemanning socialsekreterare 1,2 0 0 

Inkrävande av avgifter samt borttagande av föreningsstöd -0,5 0 0 

Teknisk justering -0,7 0 0 

Summa 10,8 5,2 5,6 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller individ- och familjeomsorgsnämnden budgetre-

gleringar om 10,8 mnkr. 
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o Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 7,2 mnkr av budgetregleringen. 

o Kompensation för löneökningar samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 2,6 mnkr av 

budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent. 

Särskilda uppdrag 2019 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla arbetsmetoder för att 
ge effektiva stödinsatser till ungdomar och familjer som är aktuella inom socialtjänsten. Under 
2019 ska möjligheten att införa Sociala insatsgrupper (SIG) utredas. 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i samarbete med barn- och ungdomsnämnden samt 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att genomföra en informationskampanj 
gällande föräldra- och familjeliv. Kampanjen ska syfta till att lyfta fram vilka skyldigheter och 
rättigheter barn och föräldrar som vistas i Sverige har samt lagstiftning kring barns rättigheter 
ser ut. Återrapportering sker till respektive nämnd senast i juni 2019 och därefter följs uppdra-
get upp löpande. 

3. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2019 tillse att samarbetsformer 
utvecklas och på ett konkret sätt struktureras för att främja samarbete mellan enheter och för-
valtningar där samverkan inom nämndens område finns. 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2019 skärpa debiteringsrutinerna 
och säkerställa att övriga framtagna rutiner följs. 

Politisk inriktning 

Kommunens socialtjänst ska främja kommuninvånarnas strävan och förmåga att på egen hand skapa 
sig ett självständigt liv med goda levnadsförhållanden och ett positivt socialt samspel med andra. Detta 
ska göras med utgångspunkt i varje individs egna förutsättningar och mot bakgrund av de lagar och för-
ordningar som reglerar det sociala området. 

Tryggheten i myndighetsutövandet ska öka genom att säkerställa rekryteringen av kompetenta social-
sekreterare. Förvaltningen ska sträva efter att utveckla metoder som attraherar duktiga medarbetare 
som trivs och utvecklar arbetsplatsen varför en strategisk rekryterings- och incitamentsplan ska tas 
fram. 

Som ett led i att rekrytera och behålla kompetent personal ska relevant, löpande kompetensutveckling 
för samtliga medarbetare vara en naturlig del av förvaltningens arbete. 

Stöd för barn och ungdomar som far illa ska sättas in tidigt. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska 
därför fokusera på ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer i syfte att minimera risken 
för ett utanförskap senare i livet. Genom en utökad samverkan med förskola, skola, kultur- och fritids-
verksamhet, polis, landsting och andra aktörer bidrar arbetet till att ge barn trygga uppväxtvillkor. 

Vi värnar om tryggheten i samhället och därför ska serveringstillstånd och uppföljning av dessa fortsatt 
vara på en hög kvalitativ nivå. 

Nämnden ska säkerställa planering och uppföljning av kvalitet och effektivitet på enhetsnivå. Regelbun-
den uppföljning av såväl kvalitet på levererad tjänst som ekonomisk måluppfyllelse ska ske. 

Arbetet med våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, och våldsutövare är en prioriterad fråga 
under året. Förvaltningens arbete med våldsutövare kommer att fortsätta utvecklas. 

Stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska prioriteras 
bland annat genom fortsatt stöd till kvinnojouren. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. 
Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som de bedriver. Nämnden ska, om inte gällande författ-
ningar eller beslut av kommunfullmäktige föreskriver annat, ansvara för den kommunala kultur- och 
fritidsverksamheten i egen regi och till stöd till annan verksamhet i kommunen. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett 
överskott på 1,5 mnkr för 2018. Överskottet finns till övervägande del inom sim- och badverksamheten 
och härleds främst till det varma och soliga sommarvädret som medfört många besökare vid Midgårds-
badet. 

För 2018 uppgår Kultur- och fritidsnämndens budget till 110 328 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Demografi 0 0,3 0,3 

Kompensation löneökningar 2019 0,8 

Nedläggning Konsthallen -1,0 

Införande av taxa för ungdomsverksamhet -1,0 

Ökat stöd till ungdoms- och föreningsverksamhet 0,8 

Drift isbana Valsta 0,2 

Effektivare organisations- och driftformer -0,4 

Koordinering Trygga Valsta 0,5 

Effekt av digitaliseringsarbete -0,2 

Tekniska justeringar 0,6 

Förändringsarbete 

Förändrade taxor -1,1 0 0 

Förändring av städrutiner -0,1 0 0 

Generellt effektiviseringsarbete Sigtuna museum -0,2 0 0 

Summa -1,1 0,3 0,3 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kultur- och fritidsnämnden budgetregleringar om 

0,3 mnkr. 

o Kompensation för löneökningar utgör 0,8 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en 

löneökning på 1,9 procent. 

 Samtidigt uppdras kultur- och fritidsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsar-
bete om 1,4 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed -1,1 mnkr. 

Särskilda uppdrag 2019 

1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att biblioteksverksamheten på Mimers 
källa ska öppnas senast 1 februari 2019. 

2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att samordna aktiviteter och evenemang i Valsta 
kopplad till caféet, Mimers källa och Valsta Utveckling. 
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3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur Sigtuna museum kan utvecklas. För att 
öka museets attraktionskraft ska förslag till utbyggnad av museet ingå i utredningen. Extern 
finansiering av en eventuell utbyggnad ska värderas. Samarbete med andra kulturinstitutioner, 
såväl inom som utanför kommunen ska också ingå i utredningen. 

4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fortsätta bedriva och utveckla verksamheter som 
främjar integration och trygghet, till exempel Brobygget, i fler kommundelar. 

5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om utökat användande av 
S:t Pers kyrkoruin, kopplat till arbetet med att restaurera kyrkoruinen. Finansiering av tillkom-
mande verksamheter, och anpassning av kyrkoruinen, ska primärt komma från näringslivet, ci-
vilsamhället och med de statliga medel och/eller EU-bidrag som kan erhållas. Utredningen ska 
vara genomförd och redovisad senast i maj2019. 

6. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att biträda kommunstyrelsen i uppdraget att överföra 
kulturskolan från barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Fokus ska läggas på att ta fram 
en uppdragsbeskrivning för kulturskolan. Uppdraget ska vara genomfört senast 1 maj 2019. 

7. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att biträda kommunstyrelsen i uppdraget att inför ett 
övertagande av kulturskolan utreda införandet av så kallade kulturcheckar enligt modell från 
Nacka kommun. 

8. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av all drift av kommunens fritids-
anläggningar och hallar med syfte att hitta effektiviseringar och samordningsfördelar. Resultatet 
av översynen ska redovisas senast i april 2019. 

9. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda etableringen av en street-artvägg i Valsta 
simhall i stället för nuvarande graffittivägg. Utredningen ska presenteras nämnden senast maj 
2019. 

10. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om aktiviteter som The Week och 
Feel the Streets ska ersättas av andra arrangemang och om extern finansiering kan erhållas. 
Uppdraget ska redovisas senast i april 2019. 

11. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera tillgänglighets- och renoveringsbehoven 
av kommunens naturbadplatser. 

Politisk inriktning 

Kultur 

Kultur och turism är mycket betydelsefullt för kommunen. Kultur är ett socialt kitt som håller ihop in-
vånarna och skapar livskvalitet och trygghet. Kommunen har unika kulturella och historiska värden 
som måste tillvaratas, vårdas och utvecklas. Sigtuna stads roll i landets historia är ett riksintresse och 
utgör ett fundament för forskning och besöksnäring. Tillsammans med kommunens strategiska läge är 
det av stor betydelse för företag och myndigheter och berikar möjligheterna att utveckla kommunen. 

Frågan om Sigtuna museums utveckling, eventuella utbyggnad och framtida driftsform ska ges hög pri-
oritet. 

All kulturverksamhet ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar om driftsfor-
mer och finansiering. Den ideella föreningsverksamheten spelar här en viktig roll. 

Kommunen ska föregå med gott exempel så att all verksamhet bedrivs i enlighet med inriktningsmålen 
om hållbarhet och stimulera enskilda aktörer att göra detsamma. 

Kommunens bibliotek ska vara öppna och anpassade efter kommuninvånarnas behov. 

Verksamheten på Mimers källa ska utformas som en filial till huvudbiblioteket i Märsta centrum och 
kombineras med andra verksamheter som till exempel ett kontaktcenter. 
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Biblioteken ska ha ett demokratiuppdrag som samverkar till framgångsrik integration av nyanlända och 
personer i utanförskap. 

Idrott- och fritidsverksamhet 

En väl utbyggd idrotts- och fritidsverksamhet med en mångfald aktiviteter skapar förutsättningar för 
friskare invånare, social hållbarhet, främjar integrationen och fungerar även i förebyggande syfte för att 
motverka utanförskap och kriminalitet. 

Klubbar och föreningar ska uppmuntras att bedriva ändamålsenliga verksamheter i en anda av jäm-
ställdhet, fri från mobbning och droger samt uppmuntra sportsligt uppträdande. 

All fritidsverksamhet behöver inte drivas i kommunal regi, även fristående utförare ska stimuleras att 
öka och utveckla sina verksamheter. 

Kommunen ska som ägare till idrotts- och fritidsanläggningar agera för att tillgängligheten till anlägg-
ningarna fördelas rättvist och jämlikt. 

Avgift för hyra av kommunala anläggningar för barn och ungdom ska återinföras i syfte att gynna de 
föreningar som har många barn och unga i aktiviteter och för att öka nyttjandegraden. Intäkterna från 
den återinförda avgiften ska till största delen återföras till föreningslivet. 

All verksamhet inom idrott och fritid ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar 
om driftsformer och finansiering. Den ideella föreningsverksamheten spelar här en viktig roll. 

Kommunen ska föregå med gott exempel så att all verksamhet bedrivs i enlighet med inriktningsmålen 
om hållbarhet och stimulera enskilda aktörer att göra detsamma. 

Samtliga verksamhetsområden inom kultur- och fritidsnämnden ska i nära samverkan med kommunens 
föreningar, företag och organisationer målrelaterat planera och genomföra ändamålsenliga verksam-
heter för sina målgrupper. 

Inriktningen på kommunens fritidsverksamhet ska vara barn, ungdomar och seniorer, i den priorite-
ringsordningen. 

På sikt ska det finnas fritidscenter i alla kommundelar med samma öppettider som i Märsta/Valsta. I 
Sigtuna och Rosersberg kommer det att aktualiseras när nya och omfattande bostadsområden är på 
plats. 

Klubbar och föreningar ska i så stor omfattning som möjligt stimuleras att själva driva de kommunala 
anläggningarna de nyttjar. 

Klubbar och föreningar som bedriver organiserad öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar) på uppdrag 
av kommunen ska ges rimligt stöd. 

Kommunen ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med privata aktörer om inte synnerliga skäl 
finns för detta. 

Sponsring ska i större utsträckning eftersträvas som ett sätt att få bättre ekonomiska förutsättningar i 
fritidsverksamheten. Kommunen ska aktivt arbeta med att till exempel sälja namnen på de kommunala 
hallarna och arenorna. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom livsmedelsom-
rådet, strålskyddsområdet, tobaksområdet, smittskyddsområdet samt åtgärder om internationella hot 
mot folkhälsan. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar miljö- och hälsoskyddsnämn-
den ett positivt resultat för kalenderåret med 0,2 mnkr. Överskottet avser i huvudsak vakanser i anslut-
ning till personalomsättning. 

För 2018 uppgår Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget till 8 725 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Kompensation för löneökningar 2019 0,2 0 0 

Resurstillskott arbete med enskilda avlopp resurstillskott 2018 -0,5 0 0 

Giftfri miljö, treårsanslag 2016-2018 -0,6 0 0 

Teknisk justering -0,1 

Förändringsarbete 

Digitalisering nytt ärendehanteringssystem -0,2 

Summa -1,2 0 0 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden budgetregle-

ringar om -1,0 mnkr. 

o Kompensation för löneökningar utgör 0,2 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en 

löneökning på 1,9 procent. 

 Samtidigt uppdras miljö- och hälsoskyddsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviserings-
arbete om 0,2 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed -1,2 mnkr. 

Särskilda uppdrag 2019 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten att bilda en ge-
mensam kommunöverskridande kontrollmyndighet med syfte att säkerställa likvärdighet och 
rättssäkerhet för våra invånare. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att vid varje nämndsmöte under 2019 redovisa 

antal inventerade avlopp. Huvudfokus bör dock vara att så många som möjligt av de avloppsan-

läggningar som redan identifierats som bristfälliga åtgärdas. 

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utveckla och dela ut Miljöpriset under 2019. 

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inventera vilka eventuella problem som finns 
med spridning av mikroplaster på konstgräsplaner/lekplatser. 
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Politisk inriktning 
Kommunens miljö- och hälsoskyddsmål ska följa de nationella målen nedbrutna på lokal nivå. 

Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens 
tjänster och service. Arbetet med att ha en god kommunikation, bra service och effektiv handläggning 
ska fortsätta. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska fortsätta arbetet med att utsläppen från enskilda avlopp ska 
minska. Detta sker genom att förvaltningen ställer krav på att bristfälliga avlopp i kommunen ska åtgär-
das. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsen-
det för gymnasieelever och vuxna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter omfattar gym-
nasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskoleverksamhet för ungdomar och 
vuxna, svenskundervisning för invandrare, aktivitetsansvar och uppdragsutbildning. 

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som framgår av socialtjänstlagens kap. 4 om försörjningsstöd 
samt därtill tillämpliga delar av socialtjänstlagen. 

Därutöver fullgör nämnden kommunens uppgifter vad avser integration/introduktion och arbetsmark-
nadsfrågor. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som omfattas av lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar utbildning- och arbetsmark-
nadsnämnden en positiv årsprognos på 7,0 mnkr. Överskottet härleds främst till extern gymnasieverk-
samhet (IKE) som prognostiserar ett nettoöverskott om 5,9 mkr för helåret. Antalet elever från Sigtuna 
kommun som börjar gymnasiet till hösten 2018 beräknas bli något mindre än prognosticerat och en 
högre andel än tidigare har valt att läsa på Arlandagymnasiet. Intäkten från andra kommuner överstiger 
kraftigt budgeten på grund av en stor ökning av externa elever på Arlandagymnasiet, både på gymnasie-
skolan (bland annat på Flygteknik och Fordons- och transportprogrammet) och på gymnasiesärskolan. 
Överskott prognosticeras även för Centrum för Vuxenutveckling och då främst försörjningsstödsverk-
samheten. 

För 2018 uppgår Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget till 294 955 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar 5,9 7,3 8,0 

Kompensation för löneökningar 2019 2,8 0 0 

Ökat antal elever från annan kommun -1,0 

Organisationsöversyn av Jobbcenter -1,6 

Bidrag till studieförbund -0,8 

Effekt av digitaliseringsarbete -0,1 0 0 

Tekniska justeringar -3,0 0 0 

Förändringsarbete 

Ändrad organisationsform för kommunal vuxenutbildning -6,8 0 0 

Summa -4,6 7,3 8,0 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller utbildning- och arbetsmarknadsnämnden budget-

regleringar om 11,4 mnkr. 

o Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 5,9 mnkr av budgetregleringen. 

o Kompensation för löneökningar utgör 2,8 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en 

löneökning på 1,9 procent. 

 Samtidigt uppdras utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra förändrings-/effek-
tiviseringsarbete om 6,8 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed -4,6 mnkr. 
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Särskilda uppdrag 2019 

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att initiera arbetet med att ta fram ”Ar-
landalektionen”. Arbetet ska slutföras under 2019. 

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att se över Jobbcenter. Detta för att se 
till att kommunen levererar arbetsmarknadsinsatser effektivt med hög kvalitet där fokus är att 
kommuninvånarna ska ta sig till egen försörjning. 

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2019 utreda en övergång till 
lärlingsupplägg på Arlandagymnasiets yrkesutbildningar. 

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att övergå till en digitaliserad handlägg-
ning av försörjningsstöd 2019. Det minskade behovet av handläggning ska mötas med större 
fokus till att få individerna som lever på försörjningsstöd ut i egen försörjning. 

Politisk inriktning 

Sysselsättning och egen försörjning är grunden för ett kunna stå på egna ben. Utbildnings- och arbets-
marknadsnämndens ansvar är viktigt. Verksamheterna har ett övergripande mål: att ge kommunens in-
vånare kunskap och kompetens för att komma i egen försörjning. 

Huvudfokus för nämnden ska vara: 

 Aktivt arbeta för att få ut dem som lever på ekonomiskt bistånd och de som står utanför arbets-
marknaden i arbete och egen försörjning. 

 Lösa integrationsutmaningen för att få ut nyanlända i egen försörjning 

 Höja kunskapsnivån och öka studieron på Arlandagymnasiet 

Arbetsmarknad, utbildning, integration 

Resultatuppföljning är grundbulten i att nämnden kan säkerställa kvalitet i verksamheterna och för att 
ge invånarna de tjänster som leder till nämndens mål: full sysselsättning och kommuninvånare i egen 
försörjning. 

Arbetet med att få personer som lever på ekonomiskt bistånd i egen försörjning ska utvecklas och ef-
fektiviseras. 

Genom att, under 2019, övergå till en digitaliserad handläggning av det ekonomiska biståndet kan de 
anställda jobba mer aktivt mot de kommuninvånare som befinner sig i ekonomiskt bistånd och därige-
nom korta tiden i behov av ekonomiskt bistånd och få ut fler personer i jobb och egen försörjning. 

Kommunen ska erbjuda sommarjobbsanställningar inom kommunens verksamheter och genom ett tätt 
samarbete med det lokala näringslivet. Sommarjobben ska efterlikna den reguljära arbetsmarknaden. 

Kommunen ska se positivt på samarbeten med externa aktörer för att ytterligare korta vägen till egen 
försörjning. 

Gymnasieskolan 

Utbudet av program och inriktningar ska kontinuerligt utvärderas med hänsyn till behov, innehåll och 
ekonomi. Program och inriktningar ska inom ramen för gällande regelverk dynamiskt följa samhällsut-
vecklingen och gymnasieelevernas behov av utbildning. 

Introduktionsprogrammen (IM) som tillhandahålls på Arlandagymnasiet ska hålla hög kvalitet. Uppfölj-
ning av genomströmningshastigheten ska göras för att säkerställa att elever inte fastnar på programmet 
utan istället kan gå in på nationellt program eller komma i arbete. 
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Svenska språket ska prioriteras och nödvändiga resurser allokeras för att nå snabba integrationsresultat. 

Alla elever med särskilda behov och särbegåvning i gymnasieskolan ska få sina behov tillgodosedda. 

Att känna sig trygg i skolan är en grundläggande rättighet. Alla brott i skolan ska polisanmälas. Nolltole-
rans mot alla former av kränkande särbehandling ska råda. Mobbning och trakasserier ska motarbetas 
genom tidiga insatser. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan ska hålla hög kvalitet och ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsätt-
ningar och ska så långt det är möjligt motsvara utbildningen i gymnasieskolan. Genom uppföljning av 
andelen elever med gymnasiesärskoleexamen säkerställs att kvaliteten vidhålls. 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor. Vidare ansva-
rar nämnden för omsorg om personer med funktionsnedsättning och stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, vilket innebär biståndsbedömning som rör hemtjänst, 
trygghetslarm, dagvård, avlastning, korttidsboende, matdistribution, färdtjänst, riksfärdtjänst, boende 
för äldre (gruppboende), samt hälso- och sjukvård och tekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer i 
enlighet med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagstiftningen och övriga författningar, hemtjänst, 
dagvård och boende för äldre. 

Nämndens verksamhet omfattar omsorg om personer med funktionsnedsättning, vilket innebär: 

1. stöd i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, led-
sagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

2. rätten till insatser prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS). 

Nämndens verksamhet omfattar stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket innebär att 
tillgodose behovet av boende, boendestöd, socialt stöd, dagverksamhet och sysselsättning samt övriga 
stödinsatser 

Äldre- och omsorgsnämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som bedrivs 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar äldre- och omsorgsnämnden 
ett utfall enligt budget 2018. Inom nämndens olika verksamheter prognosticeras avvikelser. Äldre-
omsorgsverksamheten förväntas lämna en positiv budgetavvikelse med 2,6 mnkr där bland annat över-
skott finns inom särskilda boenden. Samtidigt prognosticerar verksamheterna socialpsykiatri och om-
sorg av funktionshindrade budgetöverskridande med -0,9 mnkr respektive -2,7 mnkr. Det senare un-
derskottet utgörs framför allt av externa placeringskostnader. 

För 2018 uppgår Äldre- och omsorgsnämndens budget till 553 246 tkr. 

Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Volymkompensation, äldreomsorg 8,3 9,5 10,1 

Volymkompensation omsorgen för funktionsnedsatta 9,2 9,3 10,0 

Volymkompensation socialpsykiatri 2,5 1,0 3,7 

Kompensation löneökningar och indexregleringar 2019 8,3 2,2 2,3 

Kompensation i anslutning till avveckling av statsbidrag avseende ökad be-
manning, upphör 2019 

2,9 

Träffpunktsverksamhet i Märsta och Sigtuna stad 1,7 

Måltider och arbetsledning 0,4 

Utredningsuppdrag inom hemtjänsten, tillfällig resurs 0,6 -0,6 

Effektivisering hemtjänsten -1,0 

Minskade sjukskrivningar -1,0 

Effekt av digitaliseringsarbete -0,5 
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Budgetregleringar 2019 2020 2021 

Tekniska justeringar -3,3 

Förändringsarbete 

Dagverksamhet demenssjuka -1,9 

Översyn bemanning kärnverksamheten -3,7 

Summa 22,5 21,4 26,1 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

 Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller äldre- och omsorgsnämnden budgetregleringar 

om 28,1 mnkr. 

o Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 20,0 mnkr av budgetregleringen. 

o Kompensation för löneökningar samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 8,3 mnkr av 

budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent. 

 Samtidigt uppdras äldre och omsorgsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsar-

bete om 5,6 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 22,5 mnkr. 

Särskilda uppdrag 2019 

1. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansvara för drift och samordning av verksamhet-
erna vid träffpunkterna för seniorer i Märsta och Sigtuna. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att så långt möjligt är, 
ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom socialpsykiatrin. Utredningen ska presenteras 
för nämnden senast i mars 2019. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag ta fram en långsiktig plan för certifiering av våra 
äldreboenden i enlighet med den standard som införts på äldreboendet Ymer. 

4. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning av hemtjänsten i syfte 
att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten i de levererade tjänsterna. Uppdraget ska vara 
slutfört senast maj 2019. 

5. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en implementering av ett IT-baserat ka-
meraövervakningssystem så kallad E-tillsyn inom kommunens hemtjänstverksamhet samt vid 
kommunens egna särskilda boenden. En konsekvensbeskrivning och budgetkalkyl skall present-
eras för äldre- och omsorgsnämnden senast 31 mars 2019. 

Politisk inriktning 

Valfriheten för kommunens äldre ska öka. Det ska vara möjligt att välja mellan olika utförare av kom-
munalt finansierade tjänster. Det avgörande ska vara verksamhetens kvalitet, inte vem som driver den. 
Drygt 260 av landets 290 kommuner har redan infört lagen om valfrihetssystem (LOV) och senast 1 
januari 2020 ska LOV vara införd fullt ut inom äldreomsorgen även i Sigtuna kommun. 

Sigtuna kommun ska arbeta för att alla ska känna sig trygga, självständiga och delaktiga i samhället uti-
från varje persons individuella förutsättningar. 

Målet för den största gruppen äldre är att de ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. I 
de fall där det egna hemmet inte längre räcker till, skall det finnas möjlighet till andra lämpliga boende-
alternativ. 

Såväl den kortsiktiga som långsiktiga platstillgången på särskilda boenden ska säkras. När ett bistånds-
beslut om vård kommer ska kommunen, om inte särskilda skäl föreligger, kunna erbjuda plats på sär-
skilt boende inom kommunens gränser. 
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Personer med särskilda behov ska kunna erbjudas plats på trygghetsboende när det anses behövas. 

Kvaliteten i den omvårdnad och omsorg som kommunen tillhandahåller ska öka. 

De äldre som är i behov av och har rätt till hemtjänst ska i största möjliga utsträckning få träffa samma 
personal. 

Målet ska vara att utevistelser och uteaktiviteter ska öka på samtliga kommunens äldreboenden. 

Kommunen ska aktivt verka för att minska ensamheten för våra seniorer. 

Funktionsvariaton ska inte hindra människor från att vara delaktiga i samhället. Vi ska verka för att per-
soner med funktionsvariation får goda möjligheter till jobb, bostad och fritid. Ledorden ska vara själv-
bestämmande, delaktighet och goda levnadsvillkor. 

Arbetet för tillgängliga miljöer ska fortsätta och användandet av digital teknik för att öka tillgänglighet, 
självständighet och trygghet ska undersökas. 
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Familjerättsnämnden 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar familjerättsnämnden en bud-
get i balans för 2018. 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

Budgeten justeras med avseende på ökad årsavgift. Den ökade årsavgiften är en ökning för att täcka 

Sigtuna kommuns del av verksamhetens kostnadsökningar. 

Överförmyndarnämnden 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar överförmyndarnämnden ett 
överskridande av budgeten med 0,5 mnkr för 2018. Orsaken till överskridandet hänvisas till ökade voly-
mer vilket medför ökade personalkostnader och arvoden till gode män i förhållande till fastställd bud-
get. 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

Budgeten förstärks med 0,4 mnkr inför 2019. En mindre del avser indexuppräkning av befintliga kost-

nader. Resterande del avser ökade volymer i verksamheten. 

Valnämnden 

Driftbudget 

Nulägesanalys 2018 

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar valnämnden en budget i ba-
lans för 2018. 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021 

2019 genomförs ett EU-val och nämndens ram minskas med 0,5 mnkr bland annat till följd av högre 

statsbidrag jämfört med budget 2018. 
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Kommunens budget 

Resultatbudget 

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas att utvecklas under åren 2019-
2021. För år 2019 budgeteras ett positivt resultat på 24,8 mnkr. 

Budget Prognos Budget Plan Plan

2018 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 568,8 568,8 580,2 591,8 603,6

Verksamhetens kostnader -2 908,4 -2 921,5 -3 021,3 -3 090,5 -3 194,7

Avskrivningar -153,4 -153,4 -171,7 -177,0 -192,1

Verksamhetens nettokostnader -2 493,0 -2 506,1 -2 612,8 -2 675,7 -2 783,1

Skatteintäkter 2 032,1 2 041,8 2 122,1 2 192,2 2 262,9

Statsbidrag 471,4 470,7 521,7 559,1 611,5

Finansiella intäkter 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Finansiella kostnader -17,0 -12,0 -17,7 -32,1 -45,2

ÅRETS RESULTAT 5,1 5,9 24,8 55,0 57,5

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens budgeterade nettokostnader ökar med 120 mnkr mellan 2018 och 2019 vilket motsvarar 
4,8 procent. En specifikation av nettokostnadsökningen har framgått av föregående kapitel. Nedan re-
dovisas vissa andra väsentliga poster som påverkar nettokostnadsutvecklingen för planperioden. 

Exploateringsverksamhet 

Under planperioden bedrivs en omfattande exploateringsverksamhet. Verksamheten genererar bety-
dande överskott. Inga exploateringsvinster ingår i det budgeterade resultatet. För närvarande bedöms 
exploateringsvinsterna för planperioden uppgå till cirka 220 mnkr fördelade på 50 mnkr 2019, 70 mnkr 
2020 samt 100 mnkr 2021. Dessa exploateringsvinster är beaktade i utvecklingen av det egna kapitalet i 
balansräkningen. 

Personalkostnader 

Utifrån tecknade avtal och prognoser för kommande år förväntas de totala personalrelaterade kostna-
derna öka med ca 130 mnkr under treårsperioden. 

Pensionskostnader 

Kommunens pensionskostnader förväntas för 2019 uppgå till 160 mnkr inklusive löneskatt. Kostnaden 
består av dels intjänade pensioner under året och dels intjänade före 1998. Kostnaden förväntas fram 
till 2021 öka med 33 mnkr till 193 mnkr. 

Intjänade pensionsrättigheter redovisas på flera sätt. Från 1998 regleras intjänade rättigheter, baserade 
på löner upp till 7,5 basbelopp löpande. Det sker genom att kommunen betalar ut intjänade medel till 
en pensionssparform som valts av den anställde. Rättigheter på inkomster över denna brytpunkt belas-
tar löpande resultatet och skuldförs som avsättning till dess utbetalning sker. År 2015 infördes nya reg-
ler för yngre medarbetare (födda 1989 och senare) där intjänade pensionsrättigheter regleras löpande i 
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efterhand. Intjänade rättigheter före 1998 redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar resulta-
tet först när utbetalning sker. 

Den redovisade pensionsskulden i balansräkningen beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 320 mnkr 
och prognostiseras under perioden 2019-2021 att öka till 430 mnkr. Idag ”återlånar” kommunen dessa 
medel. Den del av de framtida pensionskostnaderna som hanteras som ansvarsförbindelse, i enlighet 
med gällande lagstiftning, prognostiseras vid utgången av år 2018 att uppgå till 834 mnkr. Av den totala 
pensionskostnaden 2018 utgör ansvarsåtagandet 46 mnkr. Denna del kommer successivt att öka fram 
till år 2028 då den förväntas uppgå till ca 60 mnkr varefter kostnaden minskar. 

Avskrivningar 

Under ett flertal år har och under den kommande planperioden kommer en omfattande investerings-
verksamhet att bedrivas, framför allt avseende förskole- och skolfastigheter. Den höga investeringsni-
vån medför ett ökat avskrivningsbehov för framtiden. 

Vid ingången av planperioden uppgår avskrivningarna till ca 153 mnkr och kommer att öka successivt 
beroende på det omfattande investeringsprogrammet med totalt ca 39mnkr till 2021 för att då uppgå till 
192 mnkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 11,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med budget 2018. 
Intäkterna består i huvudsak av aktieutdelning och borgensavgifter från AB Sigtuna Hem. Utvecklingen 
av de finansiella kostnaderna påverkas av det omfattande investeringsprogrammet och medför behov 
av ökad extern nyupplåning. Upplåningsbehovet begränsas av de inkomster som erhålls via försäljning 
av mark för bostads- eller industriändamål. Den idag extremt låga räntenivån medför dock att de bud-
geterade finansiella kostnaderna endast ökar marginellt och bedöms för 2019 uppgå till 17,7 mnkr. Be-
räkningen baseras på räntenivån på befintliga lån och på en bedömd räntenivå på knappt 1 procent på 
den nyupplåning som kommer att ske. Värdesäkringen av avsatta medel för framtida pensionsåtagan-
den ingår också i de finansiella kostnaderna och baseras på framtagna prognoser från Kommunernas 
Pensionsanstalt (KPA). 

Intern ränta under 2019 uppgår till 1,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2018. 
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Balansbudget 

Balansbudgeten ger information om kommunens ekonomiska ställning per den sista december respek-
tive år. 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2 752,2 2 913,2 3 240,1 3 597,9 3 932,9

Omsättningstillgångar 536,3 336,4 400,0 400,0 400,0

Summa tillgångar 3 288,5 3 249,6 3 640,1 3 997,9 4 332,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital 945,5 951,4 1 026,2 1 151,2 1 308,7

- därav årets resultat 1,6 5,9 24,8 55,0 57,5

Avsättningar 294,0 319,7 347,8 384,7 431,3

- avsättningar för pensioner mm 294,0 319,7 347,8 384,7 431,3

Skulder

- Långfristiga skulder 1 568,8 1 621,2 1 827,2 2 020,2 2 149,2

- Kortfristiga skulder 480,2 357,3 438,9 441,8 443,7

Summa skulder 2 049,0 1 978,5 2 266,1 2 462,0 2 592,9

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 3 288,5 3 249,6 3 640,1 3 997,9 4 332,9

Soliditet 28,8% 29,3% 28,2% 28,8% 30,2%

Balansbudgeten för år 2019-2021 utgår från en prognostiserad balansräkning per den 31 december 
2018. Investeringsplaner ligger till grund för antaganden om anläggningstillgångarnas och de långfristiga 
skuldernas utveckling. 

Vidare har bedömda exploateringsvinster åren 2019-2021 tillförts eget kapital vilket bland annat reduce-
rat kommunens behov av att uppta nya lån. 
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Likviditetsbudget 

Prognos Budget Plan Plan

(mnkr, indirekt metod) 2018 2019 2020 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -8,6 31,0 75,6 91,2

Avskrivningar 153,4 171,7 177,0 192,1

Avsättning till pensioner 25,7 28,1 36,9 46,6

170,5 230,8 289,5 329,9

Erhållen ränta 11,5 11,5 11,5 11,5

Erlagd ränta -12,0 -17,7 -32,1 -45,2

-0,5 -6,2 -20,6 -33,7

Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 199,9 -63,6 - -

Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder -122,9 81,6 2,9 1,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten 247,0 242,6 271,8 298,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -402,4 -498,6 -534,8 -527,1

Investering i finansiella anläggningstillgångar -7,3 - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -409,7 -498,6 -534,8 -527,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupplåning 52,4 206,0 193,0 129,0

Exploateringsvinster 15,0 50,0 70,0 100,0

Amortering av skuld - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67,4 256,0 263,0 229,0

Årets kassaflöde -95,3 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 215,1 119,8 119,8 119,8

Likvida medel vid årets slut 119,8 119,8 119,8 119,8
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Långtidsplan 

I samband med framtagandet av Mål och budget tas även en ekonomisk bedömning fram, som sträcker 
sig sex år framåt i tiden. Syftet är att på ett tidigt stadium kunna planera för kommande demografiska 
förändringar och nya förutsättningar. 

Verksamhetens kostnader har i långtidsplanen, för åren 2019-2024 prognostiserats utifrån nu kända de-
mografiska förändringar och övriga planerade förändringar, såsom utbyggnad av skolor, förskolor och 
boenden inom äldre- och omsorgsförvaltningen, löneökningar, ökade avskrivningar och ökade pens-
ionskostnader. 

I tabellen kan bland annat följande utläsas: 

 Ökningen av skatter och statsbidrag förväntas under 2019 öka med ca 140 mnkr. År 2020 be-
räknas ökningen bli 107 mnkr för att därefter öka med 123 mnkr år 2021. Under åren 2022-
2024 beräknas intäkterna från skatter och statsbidrag årligen öka med mellan 178 till 184 mnkr. 
Intäktsökningen i slutet av planperioden är starkt kopplad till respektive års befolkningsökning. 
Från 2021 och framåt ingår en sänkning av skattesatsen. 

 Kostnaden för förskoleverksamhet ökar, beroende på ökat antal barn. 

 Kostnaden för grundskolan ökar beroende på ökat antal barn. Denna ökning resulterar även i 
ett ökat antal barn i fritidshemsverksamheten. 

 Kostnaden för gymnasieskolan ökar beroende på ökat antal ungdomar i gymnasieåldern. 

 Inom äldreomsorgen beräknas behovet av platser på särskilda boenden öka varje år från 2019 
och framåt. Till följd en ökande befolkning beräknas även behovet av hemtjänst att öka. 

 Inom omsorgen för funktionsnedsatta förväntas fortsatta kostnadsökningar avseende boende-
placeringar, daglig verksamhet, personlig assistans och avlösar- och ledsagarservice. 

 Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde bedöms öka under plan-
perioden. Efter en extra resursförstärkning 2019 beräknas kostnadsökningen följa befolknings-
utvecklingen. 

 Investeringar inom bland annat nya bostadsområden och grönområden kommer att innebära 
ökade kostnader för drift och underhåll av gator och parkområden. 

 Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd beräknas ligga kvar på nuvarande 
nivå under hela planperioden. 

 De närmaste åren förväntas löneökningarna uppgå till 2,2-2,5 procent per år. 

 Pensionskostnaderna fortsätter att öka under planperioden med i snitt knappt 16 mnkr per år. 

 Kommunens omfattande investeringsprogram medför ökade kostnader för avskrivningar, rän-
tor samt drift av de nya investeringarna. 

 Det centralt placerade anslaget för oförutsett är 5,0 mnkr under 2019 och hela planperioden. 

 Ett fortsatt arbete med verksamhetsförändringar/effektiviseringar kommer framför allt att krä-
vas under början av planperioden för att uppnå en god ekonomisk hushållning där intäkterna 
från skatter och statsbidrag överstiger kostnaderna med minst 2 procent. 
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Kommentarer till ekonomisk plan 

Förändringen av eget kapital (årets resultat) 

Från och med budgetår 2000 gäller balanskravet enligt kommunallagen vilket innebär att kommunens 
intäkter ska överstiga kommunens kostnader. I den senast gjorda uppföljningen för 2018 års verksam-
het prognostiseras ett förväntat överskott för verksamhetsåret på 5,9 mnkr. Efter justering enligt ba-
lanskravsutredning prognostiseras ett positivt resultat med 12,8 mnkr. Enligt planen kommer resultatet 
att vara positivt under perioden 2019 till 2021. 

Kostnads-, intäkts- och resultatutvecklingen 

Nedan redovisas utvecklingen av kostnader, intäkter och resultat över tiden samt några finansiella nyck-
eltal. 

RESULTATUTVECKLING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens

nettokostnader -1 959,9 -2 050,1 -2 135,0 -2 258,1 -2 424,3 -2 493,0 -2 506,1 -2 612,8 -2 675,7 -2 783,1

Skatteintäkter, statsbidrag 1 970,7 2 045,2 2 132,5 2 264,2 2 427,8 2 503,6 2 512,5 2 643,8 2 751,2 2 874,4

Finansnetto -7,3 -6,0 -5,7 -4,6 -1,9 -5,5 -0,5 -6,2 -20,6 -33,7

Årets resultat 3,5 -10,9 -8,2 1,5 1,6 5,1 5,9 24,8 55,0 57,5

NYCKELTAL

Procentuell förändring av 

verksamhetens nettokostnader 12,5% 4,6% 4,1% 5,8% 7,4% 4,1% 3,4% 4,8% 2,4% 4,0%

Procentuell förändring av 

skatteintäkter och statsbidrag 2,4% 3,8% 4,3% 6,2% 7,2% 4,1% 3,7% 5,6% 4,1% 4,5%

Nettokostnadernas andel av

skattint. och statsbidrag 99,5% 100,2% 100,1% 99,7% 99,9% 99,6% 99,7% 98,8% 97,3% 96,8%

Nettokostnadernas andel av skatteint

statsbidrag, finansnetto 99,8% 100,5% 100,4% 99,9% 99,9% 99,8% 99,8% 99,1% 98,0% 98,0%

För att bibehålla en positiv utveckling bör inte verksamhetens nettokostnadsökning vara högre än till-
växten av skatteintäkter och statsbidrag. 

Låneskuld, investeringsnivåer och soliditet 

Befolkningsutvecklingen medför ett betydande investeringsbehov i framför allt skolor och förskolor för 
att klara den service som erfordras. Det omfattande investeringsprogrammet medför ett lika omfat-
tande behov av kapital. Förutom den del som självfinansieras i form av eget kapital fordras även till-
skott av kapital i form av nya lån. Utvecklingen av låneskulden under perioden samspelar i stor grad 
med det investeringsbehov som föreligger och vilken andel av investeringsbehovet som självfinansieras 
med eget kapital i form av kassaflöde från resultatnivåer. 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och är ett mått för att 
uttrycka den långsiktiga ekonomiska styrkan och det finansiella handlingsutrymmet för framtiden. Som 
framgår av tabell ökade soliditeten i samband med försäljningen av energibolaget (år 2000), försälj-
ningen av fastigheter (år 2012). Soliditeten har minskat succesivt från 58 till 29 procent åren 2000-2017. 

Under den kommande planperioden uppgår investeringar till mellan 399 och 517 mnkr. Under planpe-
rioden ökar upplåningen men även självfinansieringen med eget kapital i form av ökade resultatnivåer, 
vilket också medför att soliditeten ökar under planperioden. 
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I kassaflödet under planperioden ingår exploateringsvinster för finansiering av investeringar vilka har 
medtagits i nedanstående tabell. 

Under ett antal år har kommunens budget baserats på ett budgeterat noll-resultat där merparten av ex-
ploateringsvinsterna använts för att täcka underskott i driften. I grafen nedan illustreras skillnaden i so-
liditet och lånebehov mellan det sättet att budgetera och den nu aktuella budgetprincipen där överskott 
i driften och 100 procent av exploateringsintäkterna går åt till att stärka egenfinansieringsgraden. 
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Känslighetsanalys 

Kommunen är mycket känslig för förändringar i de ekonomiska förutsättningarna. Oplanerade händel-
ser och beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Det kan avse sådant kommunen 
själv inte råder över fullt ut såsom skatteunderlagets tillväxt bland annat mot bakgrund av lågkonjunk-
tur, förändringar av statsbidrag, utjämningssystem, räntor, centrala löneavtal med mera. För dessa fak-
torer ges i tabellen en bild av hur Sigtuna kommuns ekonomi påverkas av ändrade förutsättningar. 

Händelse Förändring, tkr 

Ränteförändring, +/- 1% 16 800 

Löneförändring, +/- 1% 16 600 

Heltidstjänster, +/- 10 st 5 400 

Generella statsbidrag för riket, +/- 500 mkr 2 300 

Förändrad utdebitering, +/- 1 kr 106 100 

Förändrat skatteunderlag i riket, +/- 1% 20 800 

Förändrad befolkning, +/- 100 st 10 200 

Bruttokostnadsförändring, +/- 1% 29 200 

Generell prisförändring, +/- 1% 12 500 

Förändring försörjningsstöd, +/- 10% 3 500 

Generellt kan sägas att kommunen är konjunkturkänslig, det vill säga mycket beroende av hur tillväxten 
och sysselsättningen utvecklas på lokal och nationell nivå och den därav följande ökningen av skatteun-
derlaget. Känsligheten omfattar även beslut om statliga bidrag och förändringar i de utjämningssystem 
som råder mellan kommunerna samt åtaganden kommunen tvingas göra utifrån så kallade rättighets-
och skyddslagar. Eftersom de senaste årens personalrelaterade kostnadsökningar tagit en allt större del 
av kommunens skattetillväxt i anspråk finns också en stor känslighet gentemot utfallen i de centrala lö-
neavtalen. 

Situationen är inte unik för Sigtuna kommun utan gäller även för övriga kommuner. 
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Investeringsbudget 

INVESTERINGSVERKSAMHET Budget Plan Plan

(tkr) 2019 2020 2021

GPL-UTGIFTER GATOR

Gator 21 400 19 500 10 500

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder 7 300 3 300 3 300

Broar och tunnlar 10 000

Belysning 2 500 2 000 2 000

Planer och utredningar 8 000 6 500 6 500

Gång- cykelvägar o gångbanor 9 000 13 000 8 000

                                    SUMMA 58 200 44 300 30 300

GPL-UTGIFTER PARK, LEK OCH NATURVÅRD

Park och lek 7 000 5 000 5 000

Naturvård 4 500 2 500 2 000

                                    SUMMA 11 500 7 500 7 000

FASTIGHETSMARK

Kvartersmark, skol- och förskolegårdar, närområdesutveckling 5 000 5 000 5 000

                                    SUMMA 5 000 5 000 5 000

GEMENSAM FASTIGHETSVERKSAMHET

Myndighetskrav, fastighetsägaransvar 37 550 34 000 32 500

Kommunhuset - ventilationsåtgärder 13 000 4 000

Energieffektivisering 4 000 7 000 7 000

                                    SUMMA 54 550 45 000 39 500

KFN-fastigheter

Upprustning hallar och anläggningar 3 750 2 000 5 500

Midgårdsbadet uteanläggning - upprustning 10 000

                                    SUMMA 3 750 12 000 5 500

BUN-fastigheter

Förskolor 79 450 92 000 98 500

Skolor 129 850 264 400 289 000

                                    SUMMA 209 300 356 400 387 500

ÄON-fastigheter

Verksamhetsanpassningar 4 000 4 250 2 000

                                    SUMMA 4 000 4 250 2 000
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INVESTERINGSVERKSAMHET Budget Plan Plan

(tkr) 2019 2020 2021

UAN-fastigheter

Verksamhetsanpassningar 3 000 1 000 1 000

                                    SUMMA 3 000 1 000 1 000

IFO-fastgheter

Verksamhetsanpassningar 700 900 900

                                    SUMMA 700 900 900

KOMMUNSTYRELSE

Kommunledningskontoret

IT och inventarier 29 845 26 200 27 200

                                    SUMMA 29 845 26 200 27 200

Stadsbyggnadskontoret

Maskiner, fordon och övriga inventarier 4 150 4 800 3 400

SUMMA 4 150 4 800 3 400

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Konstnärlig gestaltning 450 450 450

Konstskridskobana - Valsta torg 1 500

Kyrkoruin - S:t Per 1 200

Inventarier och utrustning 1 750 1 050 1 050

SUMMA 4 900 1 500 1 500

BARN- OCH UNGDOMSNÄMND

Inventarier och utrustning 5 760 2 676 3 000

SUMMA 5 760 2 676 3 000

UTBILDNING- OCH ARBETSMARKNAD

Inventarier och utrustning 2 000 1 500 1 500

SUMMA 2 000 1 500 1 500

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Inventarier och utrustning 1 600 1 500 1 500

SUMMA 1 600 1 500 1 500

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN

Inventarier och utrustning 300 300 300

SUMMA 300 300 300

SUMMERING

Nettoinvesteringar

Inventarier, utrustning och IT 48 555 38 476 38 400

Fastigheter 275 300 419 550 436 400

Gator, vägar, park och lek 74 700 56 800 42 300

SUMMA 398 555 514 826 517 100

Mål och Budget 2019-2021 Sigtuna kommun 66 (79) 



      

 

 

  

Kommentarer till investeringsbudget för 2019 

Broar och tunnlar
Medel för nybyggnad, komplettering och förbättring av broar och 

tunnlar

Planer och utredningar Medel för att upprätta och uppdatera övergripande planer

Kommunhuset - ventilation Utbyte av ventilationssystem.

GPL-UTGIFTER GATOR
Generalplanekostnader gator, definieras som skattefinansierad utbyggnad och 

komplettering av kommunens gator, gångvägar och torg

Gator Medel för utbyggnad, komplettering och förbättring av gator.

Trafiksäkerhets- och 

tillgänglighetsåtgärder

Riktade åtgärder i syfte att skapa säkrare skolvägar, hastighetsdämpande 

åtgärder och öka tillgängligheten i det offentliga rummet samt vid 

busshållplatser.

Belysning
Förbättring och komplettering av belysningsnätet med utgångspunkt från 

trygghetstänkande.

Gång- och cykelvägar, gångbanor
Nyuppförande och kompletteringar av gång- och cykelvägar samt gångbanor 

med inriktning på trafiksäkerhet.

GPL-UTGIFTER PARK OCH LEK
Projekten som är upptagna här utgör ett led i vår ambition att åstadkomma en 

fortsättning i kommunens allmänna strävan att höja kvaliteten och upplevelsen i miljön. 

Park och lek

Medel för att göra åtgärder, komplettera och utveckla våra befintliga 

anläggningar för en bättre miljö med nya träd, planteringar, 

sittplatser/papperskorgar och lekytor på strategiska platser, gärna i 

samarbete med föreningar och boende.

Kvartersmark, skol- och 

förskolegårdar 

Utveckling och komplettering av lek- och rastplatsytor på skol- och 

förskolegårdar och på allmänna ytor inklusive närområdesutveckling.

GEMENSAM 

FASTIGHETSVERKSAMHET

Naturvård Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser.

FASTIGHETSMARK

Myndighetskrav, fastighetsägaransvar
Planerade och akuta åtgärder i enlighet med myndighetsbeslut och 

fastighetsägaransvar.

Energieffektivisering Åtgärder i syfte att energioptimera befintligt byggnadsbestånd.
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Idrottshallar och anläggningar Upprustning och komplettering av idrottshallar och anläggningar.

Förskolor
Uppförande av nya och anpassningar av befintliga förskolor för att möta 

framtida resursbehov.

KFN-FASTIGHETER

Skolor
Uppförande av nya och anpassningar av befintliga skolor för att möta 

framtida resursbehov.

BUN-FASTIGHETER

ÄON-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.

IFO-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.

UAN-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.
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Regler och rutiner 

Ansvar och befogenheter 

Kommunfullmäktige fastställer ansvar och befogenheter för respektive styrelse och nämnd i särskilt 
reglemente samt anger vilka mål som gäller och vilka resurser som finns genom beslut om Mål- och 
budget. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med i verksam-
hetsplan gällande mål och ekonomiska ramar. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål utarbeta och fast-
ställa nämndmål för sina verksamheter. Detta gäller ej krisledningsnämnden och valnämnden. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har att planera för och bedriva verksamheten inom den ekonomiska 
ram och de mål som beslutats av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har att löpande pröva om dess organisation är ändamålsenlig och 
om beslut fattas på rätt nivå. Förvaltningschef har det direkta ansvaret för verksamhet, organisation och 
ekonomi inom fastställd budgetram. I ansvaret ingår att utveckla verksamheten så att förvaltningens så-
väl som kommunens samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Kommunstyrelsen beslutar om särskilda instruktioner för kommundirektören. 

Ekonomiområdet 

Driftbudget 

Kommunfullmäktiges beslut om budget fattas utifrån vid denna tidpunkt känd information om förut-
sättningarna inför budgetåret och inför planperioden. Om förutsättningarna, exempelvis demografisk 
fördelningsgrund, ändras väsentligt under budgetåret finns möjlighet, om den totala ekonomin tillåter, 
för kommunfullmäktige att ta ett nytt beslut som förändrar berörd nämnds ram. 

Kommunfullmäktiges beslut innehåller en rambudget för respektive styrelse och nämnd. Nämnden ska 
innan januari månads (2019) utgång besluta om en verksamhetsplan inklusive detaljbudget utifrån den 
ram som har beslutats i kommunfullmäktige. Nämnden får göra omprioriteringar i den utsträckning det 
ej står i konflikt med beslutade mål eller den totala ekonomiska ramen för verksamheten. Om konflikt 
uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga resurser ska vid prioritering det ekonomiska utrymmet vara 
avgörande. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad 
driftverksamhet 2019 inom givna mål och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av vä-
sentlig art. Omprioritering av budgeterad driftverksamhet i nämnderna ska rapporteras till kommunsty-
relsen. 

Alla intäkter och kostnader hänförliga till nämndens verksamheter ska vara upptagna i nämndens bud-
get. Detaljbudgeten ska fastställas på den nivå som är nödvändig för att en korrekt uppföljning och 
kontroll ska kunna utövas under löpande år. 

Nämnden ansvarar för att tillse att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda. Den 
av kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande återrappor-
teringen. 

Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringsbudgeten är på projektnivå. Eventuella omdisponeringar i inve-
steringsbudgeten ska föreläggas kommunstyrelsen för beslut. 

För investeringsprojekt avseende lokaler och infrastruktur av större eller principiell karaktär ska igång-
sättningstillstånd erhållas från kommunstyrelsen. Ett totalt projektvärde på minst 1 000 000 kronor kan 
användas som riktvärde för vad som kan vara sådana projekt. 

Varaktiga tillgångar – tillgångar med teknisk/ekonomisk livslängd överstigande 3 år – utgör investering, 
under förutsättning att tillgångens värde uppgår till minst ett prisbasbelopp (46 500 år 2019). I det fall 
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värdet av den varaktiga tillgången ej uppgår till nämnda värde ska driftanslag användas. Tillgången be-
traktas då som förbrukningsinventarier. 

Ombudgetering av erhållna medel för investeringsändamål ska föregås av en framställan från respektive 
verksamhet till kommunstyrelsen. 

Löpande ekonomiuppföljning 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt särskilda anvisningar omkring den 10:e varje månad rap-
portera periodutfall för den gångna månaden samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi till kom-
munledningskontoret. Kommunledningskontoret sammanställer till kommunstyrelsen. 

En analys ska tydliggöra väsentliga avvikelser i fråga om ekonomi och verksamhet samt orsakerna där-
till. Vid nämndbehandling av budgetuppföljningar ska vid befarade avvikelser framgå vilka beslut som 
fattats, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter som beräknas uppnås. 

Delårsrapporter och volymavstämning 

Kommunen upprättar två delårsrapporter. Kommunledningskontoret ger anvisningar till respektive 
nämnd inför delårsrapporteringen. Delårsrapport ska behandlas av respektive nämnd. Kommunstyrelse 
bereder delårsrapport för hela kommunen/kommunkoncernen till kommunfullmäktige. 

I samband med delårsrapporter sker avstämning av volymrelaterad tilldelning av resurser till barn- och 
ungdomsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt indi-
vid- och familjeomsorgsnämnden mot faktisk volymutveckling och utifrån avsatta resurser. 

Leasing 

Vid leasing av fordon, maskiner och inventarier måste godkännande av ekonomichef eller biträdande 
ekonomichef erhållas. 

Taxor och avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler för taxor och avgifter samt om tax-
ors och avgifters storlek. 

Upphandling 

All upphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer och rutiner och i samråd med kommunens upp-
handlingsavdelning. 

Inköp 

Tecknade ramavtal ska alltid användas vid inköp. Undantag får göras endast om det finns synnerliga 
skäl och måste ske i samråd med kommunens upphandlingsavdelning. 

Lokalhantering 

Hantering av lokalfrågor ska ske enligt regler/riktlinjer för Sigtuna kommuns lokalförsörjning. 

Vid ombyggnationer ska som huvudregel befintliga inventarier nyttjas. 

Arbetsgivar- och organisationsfrågor 

Kommunfullmäktige lägger fast ledningsorganisationen och förvaltningsorganisationens huvudstruktur. 
Vid större organisationsförändring inom en nämnds ansvarsområde fastställs detta av respektive 
nämnd. 

Respektive nämnd kan delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om organisationsförändringar 
inom förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldig-
heter för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs vi-
lar på respektive nämnd. Innebörden av förvaltningschefers och andra chefers arbetsmiljöuppgifter är 
fastställt. 
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Det lokala samverkansavtalet syftar till att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet samt underlätta 
samverkan. 

Regler fastställda genom särskilda beslut 

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har genom beslut fastställt ett antal riktlinjer och regler 
som gäller hantering av ekonomiska resurser och av arbetsgivarfrågor 
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Taxor 

Taxor bygg- och trafiknämnden 

I bilaga 4 redovisas förslag till förändrade taxor inom bygg- och trafiknämndens område. Kommunsty-
relsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag. 

Taxor äldre- och omsorgsnämnden 

I bilaga 5 redovisas förslag till förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område. Kommun-
styrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag. 

Taxor individ- och familjeomsorgsnämnden 

I bilaga 6 redovisas förslag till förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område. Kommun-
styrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag. 

Taxor Kultur- och fritidsnämnden 

I bilaga 7 redovisas förslag till förändrade taxor inom kultur- och fritidsnämndens område. Kommun-
styrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag. 

Taxor Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

I bilaga 8 redovisas förslag till förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område. Kom-
munstyrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag. 
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Bilaga 1. Strategier, planer och program kopplade till inriktningsmå-
len 

Ekonomisk hållbarhet (mål 4) 

Näringslivs- och jobbstrategin 

Strategi för att stödja utvecklingen av socialt företagande i Sigtuna kommun 

Översiktsplan 2014 

Skolutvecklingsprogram 

Program för bostadsbyggande 

Program för ökad tillgänglighet för personer ned funktionsnedsättning, 2018-2021 

Ekologisk hållbarhet (mål 5) 

Plan för klimatsmart Sigtuna 

Matpolitiskt program 

VA-plan 2017 

Avfallsplan 

Cykelplan 

Miljöprogram 

Trafikstrategi 

Översiktsplan 2014 

Social hållbarhet (mål 6) 

Program för bostadsbyggande 

Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun 

Skolutvecklingsprogram 

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018-2021 

Äldreomsorgsplan 

Översiktsplan 2014 

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022 

Sigtuna kommuns sociala plan för barn 2017 – 2022 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet 

ANDT Handlingsplan (planeras för 2019) 

Demokratisk hållbarhet (mål 7) 

Strategi för stärkt demokrati och ökad delaktighet, 2015-2018 

Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun 
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Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022 

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018-2021 
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Bilaga 2. Trygga Sigtuna 

Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors liv och frihet. Kommunen 
ska genom direkta och förebyggande åtgärder skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet. 

Kommunens akuta och preventiva trygghetsarbete ska omfatta alla kommundelar. 

Både den upplevda och faktiska tryggheten ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet 
ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare. 

Under 2018 sattes stora resurser in för att på såväl kort som lång sikt öka tryggheten i kommunen. Att 
öka tryggheten är ett långsiktigt arbete och detta arbete kommer fortsätta under den kommande bud-
getperioden. 

Polisen 
Poliser är en viktig del av det trygghetsskapande och våldspreventiva arbetet. Sigtuna kommun ska där-
för fortsätta sin dialog med polisen och sina ansträngningar för att öka den polisiära närvaron i kommu-
nen. 

Organisation 

Kommundirektören har i uppdrag att kontinuerligt se över och effektivisera organisationen kring säker-
hets- och trygghetsfrågor. 

Trygghetsstrategi 

Arbetet med en övergripande trygghetsstrategi ska slutföras och strategin ska implementeras. 

Trygghetsperspektivet ska, likt barnperspektivet och ekonomiska konsekvenser, belysas vid alla beslut 
där det anses vara relevant. 

EST (Effektiv Samordning för Trygghet) 

Inom ramen för Sigtuna kommuns brottsförebyggande arbetet ska systemet EST införas som möjliggör 
att lokala geografiska lägesbilder för brott och ordningsstörningar veckovist tas fram i olika kommun-
delar (med start i Valsta) i samverkan mellan kommunens olika funktioner, polisen och BID. 

För att ta fram lägesbilderna ska systemet EST och lägesbildverktyget EMBRACE (lättanvänt digitalt 
verktyg för geografisk kartläggning och analys av brott och trygghet) införas i Sigtuna kommun under 
våren 2019 i samverkan med LPO Sollentuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommun. 

Kommunikation för ökad trygghet 

I Sigtuna kommun är det enligt tillgänglig statistik främst den upplevda otryggheten som ökar. I arbetet 
med att minska den upplevda otryggheten är information ett viktigt verktyg. Kommunledningskontoret 
ska därför fortsätta att leda genomförandet av en kommunikationsstrategi i syfte att sprida kunskap om 
de trygghetsinsatser som görs och finns tillgängliga för invånarna. 

Livsmiljö 

En avgörande faktor för att invånarna ska känna sig trygga är att den allmänna livsmiljön känns trygg. 
Bra belysning, avsaknad av skymmande buskage och växtlighet, frånvaro av mörka otrygga platser, och 
allmänt ren och snygg omgivning, fritt från klotter och vandalisering spelar här stor roll. Bygg- och tra-
fiknämnde får därför i uppdrag att prioritera trygghetsskapande underhållsåtgärder på allmän platsmark, 
gator, torg, och parker. 

Trygghetscenter 

Ett trygghetscenter kommer invigas i Märsta centrum under 2018. Trygghetsenheten samordnar arbetet 
med utgångpunkt från trygghetscentret där polisen, räddningstjänsten, tillståndshandläggare, budget-
och skuldrådgivare ska vara samlokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal. 
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BoTrygg 2030 

All stadsplanering i kommunen ska utgå från principerna i programmet Bo Trygg 2030 (BoTrygg 2005). 
Faktisk och upplevd trygghet ska uppnås genom aktiv stadsplanering. Bland annat ska det ske genom 
att alla nya bostadsområden planeras utifrån ett trygghets- och socialt hållbarhetsperspektiv. 

BID 

Det helägda kommunala bostadsbolaget SigtunaHem har tillsammans med en rad andra bostadsbolag 
verksamma i kommunen implementerat verktyget Business Improvement District (BID) i sin verksam-
het. BID är en samverkansform mellan aktörer som verkar i ett avgränsat geografiskt område med syf-
tet att bidra till dess positiva utveckling. Det är en långsiktig satsning som samlar krafterna i området 
och tanken är att genom samverkan kan både insatserna stärkas och den ekonomiska och sociala nyttan 
öka. Samverkan med BID ska fortsätta. 

Ordningsvakter 

Två nya ordningsvaktsområden har etablerats och kommunala ordningsvakter hyrts in för dessa områ-
den. En viss medfinansiering från näringslivet av dessa ordningsvakter har uppnåtts. Verksamheten ska 
kontinuerligt utvärderas och eventuellt utvecklas till andra områden i kommunen där man upplever 
otrygghet. 

Fältarbetare 

Initiativet med fältarbetare har pågått under ett par år. Fältarbetet har utökats och våra ungdomar träf-
far fler fältare och dessutom oftare. Utökningen av fältarbetet har bland annat givit att det numera finns 
bemanning varje helg, fredag och lördag kväll och natt. Det betyder också att det förebyggande arbetet, 
där exempelvis bygga relationer, goda förebilder och insatser i ungdomarnas liv där det inte annars 
finns vuxna närvarande ingår. Verksamheten ska under 2019 utvärderas och eventuella justeringar i 
uppdrag, upplägg och bemanning genomföras. 

Fältsekreterare 

Införande av två fältsekreterare för uppsökande verksamhet primärt riktad mot ungdomar som riskerar 
att hamna i missbruk och kriminalitet har genomförts. Arbetet ska under 2019 utvärderas och eventuellt 
utvecklas. 

Trygghet i skolan 

Ett projekt gällande våldsprevention har under 2018 startats upp på en skola i kommunen. Projektet 
ska under 2019 utvärderas och eventuellt utvecklas för etablering på fler skolor. 

Ökat engagemang från civilsamhället 

Ett program för att öka ideella föreningar, företags sociala hållbarhetsinsatser och föräldrars engage-
mang genom bland annat nattvandringar ska tas fram. 

Våld i nära relationer 

Stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska prioriteras 
bland annat genom fortsatt stöd till kvinnojouren. Kommunen har inrättat ett relations-våldsteam om 
tre socialsekreterare (VIR) för att bättre kunna möta det ökade behovet av ett samlat och samordnat 
stöd för vuxna och barn som lever med våld i nära relation. Teamet arbetar våldsförebyggande i sam-
spel med Kvinnojouren Sigtuna under ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) och kan på så sätt er-
bjuda spjutspetskompetens och bryta våldscirkeln med snabba insatser. Sigtuna kommun har höga am-
bitioner att fokusera på barns rätt att leva ett liv fritt från våld. 
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Kamerabevakning 

Kamerabevakningen ska utökas med fokus på platser som är utsatta för skadegörelse och bråk. Bland 
annat ska så kallade smarta kameror med inbyggda högtalare placeras ut på särskilt utsatta platser i 
brottsförebyggande syfte. Fortsatta försök att få Datainspektionens godkännande för s.k. klarbildska-
meror ska göras. 

Trygga Valsta 

Otryggheten i och runt Valsta centrum har de senaste åren ökat kraftigt. En fokuserad insats har därför 
inletts under 2018 för att, på såväl kort som lång sikt, återskapa tryggheten. 

Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv partner till BID-föreningen Valsta utveckling. Aktiviteter 
inom ramen för Valsta utveckling som syftar till att uppnå ökad trygghet, motverka segregation och 
skapa en ännu mer levande kommundel i Valsta ska finansieras av kommunen genom tecknande av en 
överenskommelse med Valsta utveckling. 

Kommunens pilotprojekt BoTrygg 2030 samt SigtunaHems BID-projekt som båda har geografiskt fo-
kus på Valsta ska också fortsätta samordnas i projektet. 

Centralt för att öka tryggheten i Valsta är att fler invånare rör sig i och omkring centrumet. I syfte att 
öka antalet besökare i centrum kommer den s.k. caféytan hyras ut. Detta för att få förutsägbara och 
längre öppettider än idag då verksamheten drivits på helt ideell basis. 

Mimers källa ska öppnas senast 1 februari 2019 och biblioteksverksamheten återupptas. Denna verk-
samhet ska kompletteras med en kontaktcenterfunktion samt eventuell annan kommunal verksamhet. 
Civilsamhället genom ideella föreningar ska beredas möjlighet att bedriva verksamhet i lokalerna. 

I centrala Valsta ska den allmänna utvecklingen såväl som bebyggelseutvecklingen analyseras utifrån ett 
övergripande hållbarhetsperspektiv och ett nuläge. Därför har ett första medborgardialogprojekt star-
tats upp i syfte att basera framtida utveckling för stadsdelen på de boendes egna synpunkter och önske-
mål. Med bas i utfallet av detta medborgardialogprojekt ska en fördjupad översiktsplan, eller liknande 
strategiskt planeringsdokument, upprättas i syfte att ta ett helhetsgrepp över stadsdelens vidare utveckl-
ing. 
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Bilaga 3. Ägardirektiv AB Sigtunahem 

Ägardirektiv för AB Sigtunahem 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen för AB Sigtunahem. 

Bolagets ändamål 

Ändamålet för bolaget är att uppföra och förvalta bostäder samt sådana anläggningar och lokaler som 
stöder bostadsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer 
marknadsmässiga avkastningskrav. 

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk 
långsiktig hållbar utveckling. Bolaget ska stimulera och underlätta för den egna verksamheten och för 
boende att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. 

Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar. Styrelsen skall utforma bolagets organisation så att bästa 
förutsättningar för bolagets ändamål skapas. Vidare skall styrelsen bereda ägaren möjlighet att yttra sig 
innan beslut fattas av större vikt eller av principiell betydelse. 

Mål och riktlinjer 

AB Sigtunahem är ett av kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda goda, häl-
sosamma och prisvärda bostäder. Bolaget skall, även när kommunen växer, aktivt arbeta för att behålla 
och utveckla sin ställning som en huvudaktör på hyresmarknaden i kommunen. Detta kan ske genom 
olika former av partnerskap där bolaget vid behov även kan ta en ledande roll. 

Bolaget skall genom nyproduktion av hyresrätter medverka till att upprätthålla kommunens mål för bo-
stadsförsörjningen och skall dessutom medverka till att marknaden tillförs bostadsrätter. Det senare kan 
ske antingen genom nyproduktion av bostadsrätter eller genom ombildning av enskilda objekt från hy-
resrätter till bostadsrätter. 

Kommunstyrelsens uppsikt – information och ägardialog 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bo-
laget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunen den information om verksamheten som 
kommunstyrelsen begär. 

Ägaren skall fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolagets ordförande, VD 
och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid fortlöpande möten med företrädare för kommunen 
(ägardialog). Bolaget skall till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 20 procent. Om den synliga soliditeten något år 
sjunker under 20 procent skall bolaget snarast upprätta en konkret plan för hur soliditeten inom rimlig 
tid skall kunna återställas till erforderlig nivå. 

Det övergripande resultatmålet är att nå genomsnittligt minst 7 procent avkastning (beräknat på resul-
tat efter skatt) på bolagets totala egna kapital. 

I nya projekt bör utgångspunkten vara ett genomsnittligt driftnetto på 5 procent. I beslut om nypro-
duktion kan dock även andra hänsyn tas. Det kan till exempel gälla ett enskilt områdes angelägenhets-
grad, av kommunen ålagt krav på garageplatser eller andra skäl som har att göra med bolagets all-
männa utvecklingsmål. Styrelsen skall under alla omständigheter värna om att nyproduktionen med-
verkar till att stärka bolagets långsiktiga lönsamhet. 

Bolaget skall i huvudsak säkra sin finansiering genom lån mot pantbrev. De kommunala borgensåtagan-
den som för närvarande finns skall efterhand reduceras. Lån från en enskild långivare får ej överstiga 40 
procent av den totala lånevolymen. 

Sociala förutsättningar 

Bolaget skall inom ramen för sin ekonomiska målsättning kontinuerligt underhålla och modernisera sitt 
fastighetsbestånd. Bolaget skall motverka bostadssegregation samt medverka i det brottsförebyggande 
arbetet. 

Bolaget skall erbjuda lägenheter motsvarande upp till 4 procent av beståndet till Sigtuna kommun för 
användning i kommunens sociala verksamhet. 

Bolaget skall vidare erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande, arbeta vräkningsförebyggande 
med särskild tonvikt på barnfamiljer och arbeta med energieffektiviserande åtgärder i befintligt bestånd. 

Bolaget ska uppvisa en stark miljöprofil på sina tjänster och verka för en låg miljöpåverkan i den egna 
verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna 
verksamhetsområdet och tillhandahålla tekniska lösningar som gör att kunderna/hyresgäster kan 
minska sin egen miljöpåverkan 

Bolaget ska så långt möjligt använda miljöanpassad energi och energidistribution och i övrigt verka för 
en minskad klimatpåverkan. 
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