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INLEDNING

DAGS FÖR
FÖRÄNDRING
Vårt mål
Värmdö ska vara den plats där friheten är som störst. Vårt
mål är en kommun som präglas av frihet och där människor
kan nå sin fulla potential. Det kräver både ett nytt ledarskap
och en annan ekonomisk politik, som sätter människan före byråkratin.

Carl Kangas
Kommunalråd i opposition

I 15 år har Moderaterna styrt Värmdö kommun. Det har varit de försuttna chansernas styre. Den här
mandatperioden har vi sett hur varje ny moderatbudget varit oförmögen att tackla de verkliga
samhällsproblemen. Moderaterna har tydligt prioriterat bort nödvändiga investeringar i skolan och
äldreomsorgen, för att istället tillåta administrationen att svälla och agera bankomat för Sveriges konsulter och
bemanningsföretag.
Förra hösten - mitt i brinnande pandemi - föreslog Moderaterna därutöver att flera skolor och förskolor skulle
läggas ner – utan dialog med vare sig föräldrar eller lärare. Med detta omkullkastades livet för många
värmdöfamiljer. Majoriteten valde ändå att strunta i kritiken från föräldrarna och verkade mer intresserade av
prestigen att få igenom sina förslag. Det ledde till att engagerade föräldrar organiserade ett folkinitiativ, som
sedan blev en folkomröstning. Resultatet: 90 % tog avstånd ifrån den förda politiken.

Det behövs ett nytt ledarskap
Det behövs ett nytt ledarskap inom värmdöpolitiken som präglas av eftertänksamhet och lyhördhet. Att ta
beslut över medborgarnas huvud och begränsa möjligheten för demokratisk påverkan, leder till sämre förslag
och mindre demokrati i kommunen. Det vill vi ändra på.
Jag är övertygad om att besluten blir bättre om vi lyssnar på värmdöborna. I våra samtal med värmdöbor
berättar många om de växande problemen i kommunen. Till exempel: oron över nedskärningar och de
långsiktiga konsekvenserna av den ryckiga skolpolitiken, kvalitetsbristerna inom äldreomsorgen, att färre vill
arbeta med kommunens välfärdsservice och uppgivenheten över att sitta fast i både bostads- och trafikköer. Det
är politikens uppgift att lyssna och ta människors oro för framtiden på allvar, för att sedan leverera lösningar
som ger framtidstro.
Det behövs också ett ledarskap som förmår att föra en långsiktig och smart ekonomisk politik, som stärker
värmdöbornas frihet och egenmakt. Kommunens finanser blir inte sundare för att Moderaterna lagt regeringens
välfärdsmiljoner på hög för att nu sänka skatten. Tvärtom, den förda politiken riskerar långsiktigt Värmdös
ekonomi. När problemen inte åtgärdas i tid urholkas möjligheterna att leverera den kvalité på välfärden som
värmdöborna förtjänar.
Att inte investera tillräckligt i våra barns skolgång – riskerar leda till fler unga med ofullständig gymnasieexamen
och därmed en ökad risk för långtidsarbetslöshet och bidragsberoende i framtiden. Att sopa problemen under
mattan blir långsiktigt dyrare för kommunen.

En ny ekonomisk inriktning för Värmdö
Vi vill med denna budget därför presentera en annan ekonomisk inriktning för Värmdö, en framtidsbudget som
vilar på tre ben:
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•

•

•

Använd varenda skattekrona rätt. Vi vill avsluta åratal av ekonomiskt slöseri. Vår inriktning är: Fler lärare,
färre byråkrater och dyra bemanningslösningar. Skola och äldreomsorg går före fluffiga
kommunikationsprojekt och dyra konsultnotor. Vår budget innehåller därför stora besparingar inom
bemanningskostnader, konsultkostnader och central administration. Det frigör resurser för att förbättra
kvalitén inom välfärden.
En mer proaktiv politik som förebygger problem. Forskningen är tydlig. Tidiga insatser är avgörande för
att fler värmdöbor ska nå sin fulla potential. Utöver vår stora skolsatsning vill vi därför också införa en social
investeringsfond. Den ska finansiera projekt som förebygger problem, stärker individer och på sikt minskar
kommunens kostnader.
Hållbara investeringar för framtiden – får ekonomin att växa. Vi är optimistiska inför framtiden och
tror att Värmdö som kommun och vårt näringsliv kan nyttja omställningens möjligheter. Särskilt om vi delar
kartan och arbetar tillsammans. Vi vill öka jobben på hemmaplan, arbeta med en smartare samhällsplanering
och elektrifiera kommunens infrastruktur.
Vi lägger fram en framtidsbudget som sätter värmdöbornas välfärd och framtid före dyra konsulter och
kortsiktiga skattesänkningar.
Nu är det dags för förändring. Värmdöborna förtjänar bättre!
Carl Kangas, Kommunalråd i opposition (S)
27 oktober 2021, Värmdö
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SAMMANFATTNING AV DRIFT
Tkr
Majoriteten 2022 Socialdemokraterna 2022
Kommunfullmäktige
-9721
-9221
Valnämnden
-3804
-3804
Kommunstyrelsen
-253119
-218319
Överförmyndarnämnden
-3247
-3247
Socialnämnden
-131625
-135775
Vård -och omsorgsnämnden
-573569
-588669
Vuxenutbildning-och arbetslivsnämnden
-72518
-75368
Utbildningsnämnden
-1320674
-1350234
Kultur-och fritidsnämnden
-85560
-86500
Bygg-,miljö och hälsoskyddsnämnd
-4051
-4351
Teknisk nämnden (skattefinansierad)
-73176
-74476
Nämndernas nettokostnader
-2531064
-2549964
Pensionskostnader, löneskatt mm
-56000
-56000
Fastighetsskatt och övriga kostnader
-1000
-1000
Anslag för kapitalkostnadskompensation
-9651
-9651
Anslag för lokalkostnadskompensation
-14537
-14537
Uppräkning
0
0
Intern ränta
41834
41834
Anslag för saneringskostnader
-5800
-5800
Övriga intäkter
1000
2100
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag
10500
10500
Infrastrukturstöd för skärgård
-10270
-11270
Hamnfastighet
0
0
Centrala Gustavsberg
-9700
-9700
Effektiviseringskrav
0
3700
Verksamhetens nettokostnader
-2584688
-2599788
Centralt avsatt utrymme,volymer
-5000
-5000
Centralt avsatt utrymme,konjunktur mm
-8100
-5000
Verksamhetens nettokostnader inkl reserver
-2597788
-2609788
Finasiella poster
-12530
-12530
Ränta på pensionsskuld
-9807
-9807
Summa finansnetto
-22337
-22337
Kommunalskatt
2456084
2482084
Avräkning skatt innevarande/tidigare år
8721
8721
Summa skatteintäkter
2464805
2490805
Inkomstutjämningsbidrag
26856
26856
Kostnadsutjämningsbidrag
15846
15846
Regleringsposten
116107
116107
Införandebidrag
0
0
Kommunal fastighetsavgift
134320
134320
LSS-utjämning
-62 894
-62 894
Summa utjämningssytem
230235
230235
Summa skatt och utjämningssystem
2695040
2721040
Finasiella poster
-12530
-12530
Ränta på pensionsskuld
-9807
-9807
Summa finansnetto
-22337
-22337
Årets resultat
74915
88915
Överskott
2,78%
3,27%
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FINANSIELLA MÅL
Resultatet i förhållande till skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag ska uppgå till 3,27 % 2022
(88 915 tkr), exklusive engångsposter, med målsättningen att vara minst 3,3 % 2024.
Nämndernas budgetavvikelse ska vara positiv eller 0 %.
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Kommungemensamt
1. Kommunfullmäktiges mål fastställs i enlighet med Socialdemokraternas Mål och budget 2022.
2. Skattesatsen för 2022 kvarstår på 19,18, dvs hålls oförändrad.
3. Resultat- och balansbudget samt finansieringsbudget fastställs enligt förvaltningens förslag med
konsekvensändringar av Socialdemokraternas Mål och budget.
4. Budget för finansförvaltning och centrala åtaganden fastställs enligt förvaltningens underlag med
konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget.
5. Investeringsbudgeten fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget.
6. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens låneskuld till en sammanlagd
skuld om maximalt 3 750 mnkr.
7. Kommunstyrelsen har rätt att 2022 ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, det vill säga
samma belopp som 2021.
8. Låneramen till helägda dotterbolag 2022 fastställs till 140 mnkr, ramen för kommunal borgen fastställs
till 14,8 mnkr.
9. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av de centralt
budgeterade anslagen för kapitalkostnader och lokalkostnader.
10. Peng 2022 fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 1 med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
11. Taxor och avgifter 2022 fastställs i enlighet med bilaga 4 med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
12. Ekonomistyrningsregler i avsnitt Ekonomistyrning fastställs med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
13. Kommunfullmäktiges ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas
budget.
14. Valnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget.
15. Kommunstyrelsens ram och uppdrag med fastställs konsekvensändringar av Socialdemokraternas
budget.
16. Överförmyndarnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas
budget.
17. Socialnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget.
18. Vård- och omsorgsnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
19. Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
20. Utbildningsnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas
budget.
21. Kultur- och fritidsnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
22. Bygg - miljö och hälsoskyddsnämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av
Socialdemokraternas budget.
23. Tekniska nämndens ram och uppdrag fastställs med konsekvensändringar av Socialdemokraternas
budget.
24. Resultat-, investerings- samt kassaflödesbudgetar för de kommunala bolagen inom koncernen
Kommunhuset i Värmdö AB godkänns med konsekvensändringar av Socialdemokraternas budget.
25. Generella statsbidrag får inte användas till annat än ändamålet de är avsedda för. De skall komplettera
den kommunala driftsbudgeten och gå till utgifter i den kommunala verksamheten för att undvika behov
av skattehöjningar. De ska inte gå till minskning av kommunens ackumulerade skuld, till resultatet eller
till skattesänkningar.
26. Kommunen öronmärker 20 miljoner kronor i det egna kapitalet för att inrätta en social investeringsfond.
27. Kommunen avvecklar internfaktureringen. Det skickas ca 2300 internfakturor i Värmdö kommun per år.
Besparing 1,1 mnkr.
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28. 1 mnkr i förstärkt infrastrukturstöd för skärgården, för att stärka elevunderlaget och utveckla en starkare
skärgårdsprofil för ö-skolorna.
29. 1 mnkr för insatser som möjliggör för fler fastlandsbor att välja ö-skolorna
30. 75 mnkr i investeringsbudgeten mellan 2022–24 för en planerad elektrifiering och energieffektivisering
av Värmdö.
31. 7,5 mnkr under 2022 till en Trygghetsoffensiv för att öka värmdöbornas trygghet. Offensiven innehåller
3 mnkr för att införa kommunala trygghetsvärdar med ordningsvaktsbefogenheter via driftsbudgeten. I
investeringsbudgeten 1mnkr till fler kameror och andra trygghetsskapande samhällsplaneringsåtgärder,
2,5 mnkr i utökad budget för trygghetsskapande belysning och 1 mnkr till projektet säkra skolvägar med
förstudie.
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Kommunstyrelsen

EN ANSVARSFULL
EKONOMISK POLITIK
– EN STARKARE
VÄLFÄRD

Carl Kangas
Kommunalråd i opposition

Värmdö ska visa vägen
Kommunstyrelsen ska genomföra en smartare och mer långsiktig ekonomisk politik, som stärker
värmdöbornas frihet och egenmakt - både idag och i framtiden. Varje värmdöbo ska med hjälp av
samhället ges rättvisa livschanser att bli sin egen lyckas smed. Värmdö ska visa vägen genom en ny
ekonomisk inriktning. Detta är en sammanfattning av inriktningen för kommunstyrelsen genom
budgeten för 2022:
•
•
•

•
•

Framtidsäkra kommunens kompetensförsörjning av välfärdsanställda. Genom förbättrade
arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Avsluta åratal av ekonomiskt slöseri. Framöver ska skola och äldreomsorg gå före fluffiga
kommunikationsprojekt och dyra konsultnotor.
Påbörja en smartare samhällsplanering. Genom långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att lösa
trafikkaoset, minskad byggtakt och fler hyresrätter i kollektivtrafiknära områden. Därutöver
en satsning på sociala mötesplatser, genom att ge värmdöborna det kulturhus som de
utlovats.
Genomför hållbara investeringar för framtiden. Vi föreslår bland annat satsningar för att elektrifiera
infrastrukturen, skapa fler företagshubbar för småföretag och en mer livskraftig skärgård.
Öka värmdöbornas trygghet. En storsatsning på trygghetsvärdar med ordningsvaktsbefogenheter
som ökar vuxennärvaron på gator och torg och samtidigt hjälper polisen att knäcka
knarkhandeln i Värmdö.

Medarbetarna - vår viktigaste resurs
Enligt kommunens egna indikatorer från årsredovisningen är det endast hälften av alla medarbetare
som rekommenderar Värmdö kommun som arbetsgivare. Detta är ett problem i ljuset av den
demografiska utvecklingen i landet. Det kommer göra konkurrensen för att rekrytera nya duktiga
medarbetare till Värmdös välfärdsverksamheter ännu tuffare de kommande åren. Roten till problemet
är dock arbetsvillkoren för kommunens välfärdsanställda, som särskilt synliggjorts under
coronapandemin. För att Värmdö ska bli ett attraktivt val som arbetsgivare måste kommunen både
erbjuda goda arbetsvillkor och fler möjligheter för våra anställda att utvecklas. Kommunen behöver
därför växla upp arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, därför föreslår vi ett arbetslyft för
Värmdös välfärd:
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●
●
●

●

●

Inför en kommungemensam vikariepool med fastanställd personal inom
välfärdsnämnderna.
Inför en kompetenstrappa för Socialnämnden, Vård-och omsorgsnämnden och
Utbildningsnämnden. Trappan erbjuder kompetensutveckling och därefter ett utökat ansvar
för medarbetaren vid avslutad utbildning.
Påskynda takten i arbetet med Heltidsresan om att öka antalet heltidsanställda, minska
antalet timvikarier, minska antalet bemanningsanställda, stoppa delade turer och göra heltid
till norm i kommunen. Arbetet ska sammanfattas i en handlingsplan, som även innehåller ett
tydligt mål för att öka andelen fastanställda. Planen ska utvecklas och genomföras under
2022.
500 tkr för en extern visselblåsarfunktion. Vi har tidigare krävt ett införande av en
visselblåsarfunktion i kommunen, dit medarbetarna kan larma om eventuella
missförhållanden. Från och med den 17 december 2021 blir EU:s visselblåsardirektiv svensk
lag och till följd av denna skärpning föreslår vi denna satsning.
En handlingsplan för att öka kontinuiteten och säkra den långsiktiga
kompetensförsörjningen av kommunchefer.

Från dyra konsult- och bemanningsnotor till mer välfärd
Ett omfattande problem för kommunens ekonomi är det dyra beroendet av konsulter och
bemanningsföretag för att erbjuda service och välfärd. Därför är vårt mål att dyra och onödiga
konsultlösningar ska upphöra.
Vi vill genomföra ett konsultstopp - på riktigt, omvandla dyra vikarier och inhyrd
bemanningspersonal till fastanställda, minska dyra leasinglösningar och omprioritera resurser från
central administration till medborgarnära verksamheter, med fokus på välfärden. Vi föreslår därför:
●
●
●

23 mnkr i besparing på att halvera konsultkostnaderna.
9,92 mnkr i besparing genom att minska bemanningskostnaderna för flera nämnder.
8 mnkr i besparingar på central administration. Vi minskar kostnaderna för
kommunledningskontoret, besparingen motsvarar 11 anställda.

Smartare samhällsplanering
Moderaterna har de senaste 15 åren misslyckats med samhällsplaneringen i kommunen. Likt alla
värmdöbor som sitter fast i bilköer ser vi konsekvensen av detta misslyckade. Långsiktigt behövs fler
bostäder, men dessförinnan behöver infrastrukturen fungera. Denna uppfattning belyser dock en
konsekvens och inte det huvudsakliga problemet: att Värmdö just nu inte planerar smart.
Hanteringen av trafikkaoset har under lång tid varit passivt och centrum- och bostadsplaneringen
har inte varit genomtänkt. För oss måste kommunen börja samhällsplanera smartare genom att
utveckla en handlingsplan med följande inriktning:
●
●
●
●

Genomföra kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att lösa trafikkaoset i Värmdö.
Tydliggöra vilka konkreta infrastrukturlösningar som behöver komma på plats för att
Värmdö långsiktigt ska leva upp till formuleringarna i bostadsförsörjningsplanen.
Stoppa storskaliga exploateringar öster om Ålstäket tills infrastrukturen förbättras.
Bygga det vi har brist på idag, nämligen hyresrätter för unga och pensionärer. De ska ligga i
kollektivtrafiknära lägen där infrastrukturen har kapacitet. Planen ska även peka ut
prioriterade projekt för bostadsbyggnation som kan realiseras utan att försvåra
framkomligheten, utifrån dagens infrastruktursituation.
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●

1 mnkr för att anställa en stadsarkitekt som har i uppdrag att säkerställa en smart
samhällsplanering och att det framtagna arkitekturprogrammet efterlevs.

Bättre förutsättningar för företagande
Fler jobb på hemmaplan möjliggör ett enklare livspussel för värmdöborna. Idag tvingas alltför många
värmdöbor pendla ut från kommunen för att kunna arbeta. Det bidrar också till den svåra
trafiksituationen, som dessutom inte är bra ur ett klimatperspektiv. Värmdö behöver fler och större
företag - för att få fler arbetstillfällen i kommunen. Vi tror att företagssamverkan och möjligheter att
kunna jobba på hemmaplan ger en bättre livsmiljö och förutsättningar för företagande i kommunen.
Därför föreslår vi:
●
●
●

Inför ett näringslivsråd med verkligt inflytande. Det behövs nya arenor för ökad samverkan
och kunskapsutbyte med näringslivet där vi gemensamt delar kartan.
500 tkr för ett pilotprojekt med företagshubb, vi ser gärna medfinansiering från näringslivet.
Syftet är att möjliggöra fler jobb och småföretag på hemmaplan.
Att Värmdös företag ges möjlighet till ometableringar när de vill utöka sin verksamhet, bland
annat genom nya arbetsplatsområden.

En livskraftig skärgård
Innan sommaren 2021 lyckades vi socialdemokrater tillsammans med föräldrarna och i samarbete med
andra partier och ledamöter i kommunfullmäktige se till att årskurs 6–9 på ö-skolorna på Möja,
Runmarö och Svartsö blev kvar. Dock kräver en levande och livskraftig skärgård att familjer kan välja
att bo och verka på våra öar. Därför räcker det inte med att rädda ö-skolorna.
Det behövs en flerårig satsning på ö-skolorna, som stärker elevunderlaget, genom att utveckla en
starkare skärgårdsprofil för skolorna inom det nya rektorsområdet, aktivt marknadsföra möjligheten för
fastlandsbor att välja ö-skolorna och samtidigt bättre nyttja digitaliseringens möjligheter och
fjärrundervisning.
Skolan är en viktig länk för att långsiktigt öka de bofasta i skärgården. Men det behövs också bostäder
till rimliga priser. Annars finns det ingenstans att bo för de som ska hålla igång skärgården och ta emot
de tillfälliga besökarna. Skärgårdskedjans alla länkar behöver fungera, för att livet i skärgården ska
fungera. För 2022 föreslår vi:
●
●
●
●

1 mnkr i förstärkt infrastrukturstöd för skärgården, för att stärka elevunderlaget och utveckla
en starkare skärgårdsprofil för ö-skolorna.
Att arbetet med att bygga fler hyresrätter på våra kärnöar inleds.
Att kommunen utlokaliserar egna verksamheter för att skapa fler arbetstillfällen i
skärgården.
Att det tas fram en plan för utveckling av skärgården tillsammans med öarnas företagare och
föreningsliv, syftet är att utveckla en gemensam vision för en levande och stark skärgård i
Värmdö.

En trygghetsoffensiv - stoppar vi inte knarket kommer gängen
Brottsligheten i Värmdö är idag låg. Ändå upplever många en ökad otrygghet vid särskilda platser.
Främst i centrumområden, men även kring skolor och idrotts- och fritidsanläggningar. De flesta i
Värmdö drabbas dock aldrig av hot eller våld. Men tryggheten är i allra högsta grad en klass- och
jämställdhetsfråga. I senaste trygghetsmätningen bedömer polisen att ungdomar som stör ordningen är
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en utmaning. Under året har även ett flertal gripanden gjorts och ett femtiotal personer misstänkts för
narkotikabrott efter omfattande spaning och en knarkrazzia. Vi måste knäcka knarkhandeln i Värmdö
innan gängen kommer. Därför vill vi se en trygghetsoffensiv i Värmdö. Offensiven innehåller flera
samhällsplaneringsåtgärder på investeringssidan för att öka den fysiska tryggheten. Vi vill att det arbetet
även kompletteras med åtgärder som här och nu adresserar problemen. Därför föreslår vi:
●

3 mnkr avsätts för att införa kommunala trygghetsvärdar med ordningsvaktsbefogenheter,
gärna i samfinansiering med berörda fastighetsägare och andra näringsidkare. Dessa
trygghetsvärdar ska också utbildas för att kunna utgöra Första insatsperson (Fip) i Värmdö.

Ett mer hållbart Värmdö
Idag är det drygt 30 av Sveriges kommuner som upprättat en koldioxidbudget och ytterligare 60 kommuner som
påbörjat arbetet. Det är glädjande att Värmdö nu anslutit sig till denna grupp, efter att nyligen antagit en
klimatbudget. Denna nya arbetsmetod tydliggör både kommunens målsättning och dess ansvar att genomföra
sin beskärda del av minskningen av växthusgaser enligt Parisavtalet.
Nu behövs konkreta åtgärder om hur kommunen når dessa klimatmål. Vi tror att tre fokusområden behövs:
elektrifiering, grön upphandling och en klimatsmart samhällsplanering.
Den stora satsningen på klimatområdet de kommande åren handlar om att elektrifiera Värmdö. Eftersom en
stor del av utsläppen inom kommunens geografiska gränser inte kommer från kommunen, utan av
privatpersoner och företag som ofta använder bilen. Därför behövs en flerårig satsning för att bygga en
infrastruktur i Värmdö som underlättar elektrifieringen av transporter de kommande åren. Syftet är att ge
förutsättningar för fler värmdöbor att ställa om till fossilfria färdmedel.
Sammanfattningsvis föreslår vi:
•

•

75 mnkr i investeringsbudgeten mellan 2022–24 för en planerad elektrifiering och
energieffektivisering av Värmdö. Pengarna är kommunens egen insats vid ansökningar om externa
medel, såsom tex. Klimatklivet. Vid ett beviljande kan därför ännu större investeringar aktualiseras
framöver.
En ny handlingsplan för grön upphandling inom kommunen, för minskade utsläpp vid alla
upphandlingar med en målsättning om klimatneutralitet.

Ett riktigt kulturhus i Gustavsberg
Värmdö behöver ett livskraftigt kulturhus, där möten mellan människor uppstår och där kulturen kan
frodas. När kommunen sålde porslinsfabriken, villkorades endast en återförhyrning av 2560 av den totala ytan
på 13 700 kvadratmeter. Det är en väsentligt mindre yta än det som från början förespeglades till värmdöborna vilket var 4000 kvadratmeter. Det gör det i praktiken svårt att realisera ett riktigt kulturhus, troligen blir det
endast en flytt av bibliotekets verksamhet med samlokalisering. Därför föreslår vi:
•

Ett uppdrag att ta fram ett tilläggsavtal för att återförhyra en större yta, med ett preciserat innehåll för
att realisera det kulturhus som utlovats värmdöborna. För ändamålet avsätts 750 tkr.

Ett mer demokratiskt Värmdö
Värmdös invånare är missnöjda med sitt inflytande. Demokratiska processer i stora frågor fungerar dåligt och
det finns idag en stor frustration, som inneburit: namninsamlingar och demonstrationer. På sju år har Värmdö
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haft två folkomröstningar om skolan, vilket säger en del om majoritetens tondövhet inför medborgarnas åsikter.
För att öka medborgarnas engagemang och deltagande i den politiska processen föreslår vi därför följande:
•
•
•

Återinför allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.
Hårdare krav på att tjänsteskrivelser ska innehålla fullgoda konsekvensanalyser.
Införa ett skolråd och utveckla de kommunala råden (pensionärsrådet, rådet för
funktionshinderfrågor och skärgårdsrådet) som riktiga samverkansorgan inför strategiska
nämndbeslut.

Kommunstyrelsen
Budget

Majoriteten 2022
-201 465

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar
Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Konsultstopp
Besparing KLK med 10%
Besparing Smartare Värmdö
Bemanningsstopp (KS)
Satsning på trygghetsvärdar
Från bemanning till fastanställda (KS)
Anställ en stadsarkitekt
Återförhyrning för kulturhuset (3 mån)
Satsning på extern visselblåsarfunktion
Satsning på företagshubbar
Totalsumma

S ändr jmfr majoriteten

-4961
-46 693
23 000

-253 119
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8000
8000
3100
-3000
-1550
-1000
-750
-500
-500
-218 319

S ram 2022
-218 319

Utbildningsnämnden

ETT BÄTTRE VÄRMDÖ FÖR NÄSTA
GENERATION BÖRJAR I
SKOLAN
Ett bättre Värmdö för nästa generation börjar i skolan. Vi vill göra Värmdö till
en attraktiv skolkommun med Sverigeledande resultat. Det kräver långsiktighet
istället för kortsiktiga nedskärningar och nedläggningar, likvärdighet för att alla
kommunens skolor ska bli bra skolor och delaktighet för att skolan ska
utvecklas genom en tät dialog med alla som berörs. Dessa är våra vägledande
principer om skolan i denna budget.
Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning. Detta är en
sammanfattning av inriktningen för utbildningsnämnden genom budgeten för
2022:

Julia Ekedahl
Gruppledare i Utbildningsnämnden

● En ny och ärlig process kring utvecklingen av skolan. Involvera alla berörda i en dialog vid framtagandet av
Värmdös nya plan för att bli en attraktiv skolkommun. Planen ska utgå ifrån gedigna konsekvensanalyser.
● Satsningar på lärarnas arbetsvillkor. För att minska lärarbristen förbättras både arbetsvillkor och
utvecklingsmöjligheter för Värmdös lärare.
● Mer resurser till skolan. Höjd peng för förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.
● Förbättra undervisningens kvalité, med mindre barngrupper i förskolan och tvålärarsystem i grundskolan.
● Satsningar på en mer jämlik skola. Flera satsningar som ökar klassresorna, stöttar familjer med livspusslet och
förbättrar undervisningen för barn med särskilda behov. Det föreslås även insatser för att fler ska slutföra
sin gymnasieutbildning.

En ny och ärlig process kring utvecklingen av skolan
För oss socialdemokrater är det självklart att förändringar av skolan borde grundas i väl förberedda förslag, som
inte tas över huvudet på föräldrar. Till skillnad från Moderaterna, som förra året chockade Värmdös barnfamiljer
genom att via skolplattformen Schoolsoft meddela att de vill stänga ner flera välfungerande skolor och förskolor
i Värmdö.
Vi vill nu se en ny och ärlig process kring utvecklingen av skolan. Målet är att involvera alla berörda i en dialog
vid framtagandet av Värmdös nya plan för att bli en attraktiv skolkommun. Den ska utgå ifrån en långsiktig
behovsbild, korrekta prognoser och gedigna konsekvensanalyser. Därutöver föreslår vi att förvaltningen får i
uppdrag att inrätta ett rådgivande skolråd, sammansatt av föräldrar och elever som utbildningsnämnden har en
kontinuerlig dialog och samverkan med gällande strategiska utvecklingsfrågor. Vi vill också se hårdare krav på
tjänsteskrivelser, samtliga ska innehålla fullgoda konsekvensanalyser.
För oss är det endast tänkbart med startbidrag till nya skolplatser som faktiskt behövs. Därför föreslår vi ett
uppdrag om att förändra det nuvarande regelverket för startbidrag.
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Sammanfattningsvis föreslår vi:
● Ny och ärlig process kring utvecklingen av skolan. Målet är att involvera alla berörda i en dialog vid
framtagandet av Värmdös nya plan för att bli en attraktiv skolkommun.
● Inrätta ett rådgivande skolråd.
● Hårdare krav på tjänsteskrivelser, samtliga ska innehålla fullgoda konsekvensanalyser.
● Uppdrag att förändra det nuvarande regelverket för startbidrag.

Vi satsar på lärarna
En bra skola börjar alltid med en engagerad och utbildad lärare. En nyckeluppgift för kommunen blir därför att
de kommande åren säkra kompetensförsörjningen av lärare och annan skolpersonal till Värmdös skolor och
förskolor.
Statistik från Lärarförbundet visar en negativ trend när det gäller kommunens lärartäthet. Kriteriet bygger på
antalet elever per lärare i grundskolan. I Värmdö går det 14,1 elever per lärare i grundskolan. Det kan jämföras
med Södertälje, som har det lägsta antalet i hela Stockholms län med sina 11,6 elever per lärare.
Lärarbristen handlar till viss del om den resursbrist som majoriteten skapat inom skolan, men också att Värmdö
uppfattas som en icke-attraktiv arbetsgivare. Endast hälften av kommunens anställda är villiga att rekommendera
Värmdö som arbetsgivare. Därför föreslår vi följande åtgärder för att förbättra arbetsvikoren och utöka
möjligheten till fortbildning för lärare:
● 1 mnkr för att införa en kompetenstrappa för Värmdös lärare och annan skolpersonal.
● 1,6 mnkr för att erbjuda fler bemanningsanställda inom skolan en heltidsanställning.

Mindre barngrupper i förskolan
Forskningen visar att barn känner mer delaktighet och kan ta till sig mer kunskap med mindre barngrupper i
förskolan.
För grupper med barn mellan 4–5 år är Skolverkets riktmärke 9–15 barn. I Värmdö är den siffran i genomsnitt
17 barn, men 16 barn i riket. Barngruppernas storlek kan också bli större utifrån Moderaternas nedläggningar av
vissa förskolor.
Istället för att satsa på mindre barngrupper valde Moderaterna att genomföra nedskärningar på 5,3 miljoner
kronor under hösten 2021 för förskolan. Kommunen bör nu agera för att minska barngrupperna och förbättra
undervisningskvalitén för förskolorna. Därför föreslår vi:
●
●

4% höjd skolpeng för förskolan.
4 mnkr för att minska barngrupperna i förskolan.

En attraktiv skolkommun – en grundskola som värmdöborna förtjänar
Grundskolan i Värmdö behöver mer resurser för att bli en mer attraktiv skolkommun. Resurserna ska gå till att
minska lärarbristen, förbättra undervisningskvalitén och stärka elevhälsan.
Enligt Lärarförbundet är utvecklingen av lärartätheten i Värmdö bekymmersam. Utöver insatser som förbättrar
arbetsvillkoren och utvecklingsmöjligheter för lärare, behövs resurser och investeringar som gör skillnad. För att
avlasta lärare och öka den lärarledda tiden med elever, föreslår vi därför ett tvålärarsystem.
Undervisningskvalitén kan alltid bli bättre. Enligt Koladas statistik är skolresultaten positiva i Värmdö för de
äldre åldersgrupperna i högstadiet. Samtidigt finns det orosmoln, till exempel har 48% av niorna högre betyg i
matematik än deras resultat i nationella prov.
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Utifrån resultaten i nationella proven för yngre åldersgrupper behövs ytterligare insatser. Till exempel en tidig
och återkommande uppföljning av språkutveckling och matematik.
Värmdö ligger i bottenskiktet i landet när det gäller flickors upplevda hälsa. Därför behövs resurser som
säkerställer samtliga elevers tillgång till elevhälsans funktioner, särskilt i grundskolan.
Istället för att investera i grundskolan, väljer Moderaterna att skära ner på verksamheten med 4,5 miljoner
kronor under hösten 2021. Det kommer inte förbättra kvalitén. Vi inser att förbättringar kräver satsningar,
därför höjer vi skolpengen till grundskolan med 6%. Det är en dubbelt så stor satsning jämfört med majoriteten.
Sammanfattningsvis genomför vi satsningar för att öka lärartätheten, förbättra undervisningskvalitén och
elevhälsan i grundskolan. Vi föreslår följande:
● 6% höjning av skolpengen för grundskolan
● 3,2 mnkr för en försöksverksamhet med tvålärarsystem inom grundskolan.

Alla ska klara gymnasiet
Studier visar att risken för arbetslöshet är dubbelt så stor för den som saknar en gymnasieexamen. I Värmdö ser
vi att andelen gymnasieelever med en examen inom fyra år minskat från 77,9 % 2019 till 76,8 % 2020. Innan
2020 var det en positiv ökning över tid. För många elever påbörjas vägen till en icke-slutförd gymnasieexamen
redan i grundskolan.
Den som till exempel lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan, löper högre risk att få problem
senare i livet. Detta exemplifieras genom att många av de som inte klarar gymnasiebehörigheten från
grundskolan går individuella program på gymnasiet och av dessa är det få som lämnar gymnasieskolan med
slutbetyg. Vi vill att alla ska klara gymnasiet. Därför föreslår vi följande:
●
●

1 mnkr till lärlingsinriktning inom vård-och omsorg samt barn-och fritid. Syftet är att öka motivationen
bland eleverna att få slutbetyg, genom en tydligare anknytning till arbetsmarknaden som sedan leder till
jobb som vårdbiträde eller barnskötare.
Anta en handlingsplan - som samordnas tillsammans med Vuxen-och arbetslivsnämnden och
Socialnämnden- som tidigt följer upp elever med oroväckande frånvaro eller svårigheter i skolan. Syftet
är att tidigt samverka med andra nämnder, samt genomföra insatser som minskar antalet hemmasittare
och elever som hoppar av gymnasiet.

En jämlik och likvärdig skola
För att utjämna skillnaderna inom Värmdös grundskolor och ge alla barn en likvärdig chans behöver kommunen
fokusera på tre områden: öka klassresorna, stötta familjer med livspusslet och satsa på undervisningen för barn
med särskilda behov.
Enligt ny internationell forskning av nationalekonomen Mikael Lindahl är det idag färre klassresor än tidigare.
En individs utbildningslängd avgörs till stor del av hur många år föräldrarna och den utvidgade familjen studerat
efter gymnasiet. Med andra ord, de 36% av Värmdös elever som inte har föräldrar med en eftergymnasial
utbildning kommer få det svårare i skolan om det inte finns extra stöd för att utjämna skillnaderna i
hemförhållanden. För att öka klassresorna i Värmdö vill vi därför att den socioekonomiska differentieringen ska
gå till de skolor där behovet är störst, vilket inte är fallet med majoritetens resursfördelningsmodell. Vi föreslår
därför en högre brytpunkt och en förstärkning av den socioekonomiska resursfördelningen. Vi gör också en
särskild pilotsatsning för att minska klasserna inom de skolor där de socioekonomiska behoven är som störst.
Vi vill också underlätta för familjer i deras stressiga tillvaro, därför gör vi en särskild satsning på fritidshem
genom att räkna upp pengen med 3%. Vi vill också erbjuda fler elever möjligheten till läxhjälp efter skoltid
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genom en särskild insats. Utöver det föreslås även en särskild satsning på skolskjuts för att underlätta livspusslet
för fler familjer. Familjetillvaron och uppväxtvillkoren ska inte påverka barnens undervisning.
Varje elev ska också utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Fler elever ska lyckas i en skola
som erbjuder inkluderande lärmiljöer med en tydlig struktur och flexibla arbetssätt, för att möta elevers olika
behov av stöd och anpassningar. Barn och elever i behov av särskilt stöd ska genom tidiga och individuellt
anpassade lösningar ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi vill genomföra den utredning som gjorts av
verksamhetsstöd i kommunen i väntan på en förändrad resursfördelningsmodell, där alla elever får rätt till det
stöd de behöver i skolan och förskolan. Vi tror också att det behövs kompetensutveckling för skolpersonal inom
NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och särbegåvning, att expertisen inom Kullsvedsskolan används
som nav för resursenheterna och att pengen till grundsärskolan höjs med 6%.
I en kommun som är helt omringad av vatten är barns simkunskaper avgörande. Skolan har enligt läroplanen
(Lgr11) ett ansvar att kontrollera elevernas kunskaper och om eleverna inte når upp till kunskapskraven behöver
skolan sätta in resurser för att ordna så att eleverna når dessa mål. I dagsläget ser simundervisningen olika ut för
skolorna i kommunen. Allt beror på skolans ekonomi och möjligheter att bedriva simundervisning. Vår
uppfattning är att alla barn har rätt till en likvärdig simundervisning via skolan. Därför föreslår vi en förstärkning
av simundervisningen.
Sammanfattningsvis genomför vi satsningar för att öka klassresorna, stötta familjer med livspusslet kring skolan
och undervisningen för barn med särskilda behov. Vi föreslår följande:
●
●
●
●
●
●
●

2 mnkr till ökad socio-ekonomisk resursfördelning.
1 mnkr till pilotsatsning med mindre klasser i grundskolor med socio-ekonomiska behov.
3% penghöjning av fritidshemmen.
6% penghöjning för grundsärskola.
1 mnkr till läxhjälpsmiljon
500 tkr satsning på skolskjuts.
Uppdrag att ta fram en kompetensutvecklingsstrategi inom NPF och särbegåvning för Värmdös
skolpersonal.
● 1 mnkr till förstärkt simundervisning via skolan.

Fler elever i ö-skolorna
Innan sommaren 2021 lyckades vi socialdemokrater tillsammans med föräldrarna och i samarbete med andra
partier och ledamöter i kommunfullmäktige se till att årskurs 6–9 på skärgårdsskolorna på Möja, Runmarö och
Svartsö blev kvar. Dock kräver en levande och livskraftig skärgård att familjer kan välja att bo och verka på våra
öar. Därför räcker det inte med att rädda ö-skolorna.
Det behövs en flerårig satsning på skärgårdsskolorna, som stärker elevunderlaget, genom att utveckla en starkare
skärgårdsprofil för skolorna inom det nya rektorsområdet och aktiva insatser för att fler fastlandsbor ska välja öskolorna. Vi föreslår:
• 1 mnkr för insatser som möjliggör för fler fastlandsbor att välja ö-skolorna
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Utbildningsnämnden
Budget
Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

Majoriteten
S ändr jmfr majoriteten
2022
-1290 599
-4583
-8834
-16 658

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Bemanningsstopp (UTN)
Merkostnad skolpeng för grundskolan (6%)
Merkostnad skolpeng för förskolan (4%)
Penghöjning för fritidshemmen (3%)
Merkostnad skolpeng för grundsärskolan (6%)
Minskade barngrupper i förskolan
Försöksverksamhet för tvålärarsystem
Satsning på socioekonomisk differentiering
Från bemanning till fastanställda (UTN)
Pilotsatsning med mindre klasser i grundskolor
med behov
Satsning på gymnasiala lärlingsprogram
Insatser för bättre elevunderlag på ö-skolorna
Kompetenstrappan (UTN)
Läxhjälpsmiljon
Förbättrad simundervisning
Satsning på skolskjuts
Totalsumma

3200
-8800
-2800
-2700
-660
-4000
-3200
-2000
-1600
-1000

-1 320 674

16

-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1350 234

S ram 2022
-1350 234

Kultur-och fritidsnämnden

KULTUREN OCH IDROTTEN
SKA VARA FÖR ALLA
Ett starkt kulturliv i Värmdö förbättrar livskvalitén för värmdöborna.
Därför vill vi att alla barn får möjligheten att utvecklas kreativt och
samtidigt bidra till konsten, kulturen och ett mer tolerant samhälle.
Starka idrottsföreningar är en viktig del i den gemenskap som finns inom
kommunen och på många sätt utgör de kittet som håller oss samman.
Idrotten förbättrar även folkhälsan för Värmdös unga.
Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning. Detta är en
sammanfattning av inriktningen för kultur-och fritidsnämnden genom
budgeten för 2022:

Julia Ekedahl
Gruppledare i Kultur-och
fritidsnämnden

● Kulturens tillgänglighet ska öka. Genom sänkta avgifter för kulturskolan, utökade öppettider på fritidsgårdar
och ett nytt kulturhus.
● Idrottens tillgänglighet ska öka. Utredningar och förstudier behöver påbörjas för att ge våra föreningar bättre
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vi föreslår därutöver ett utegym för mer träning utomhus och
satsningar på unga tjejers delaktighet.

Kulturens tillgänglighet ska öka
Inget barn ska hindras från att gå i den kommunala kulturskolan av ekonomiska skäl. Därför måste kulturskolan
bli tillgänglig för fler barn och samtidigt ges i uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet.
Fler barn och ungdomar måste få tillgång till skönlitteraturens värld. Enligt Skolverket leder ökad läsning,
förutom en utveckling av språket, också till ökad förståelse av samhället och andra kulturer. Därför är det
allvarligt att läsningen bland Värmdös barn och unga gått ner. Det behövs riktade lässatsningar, som särskilt når
hushåll där föräldrarna saknar eftergymnasial utbildning.
För att möjliggöra ett kulturhus för alla får förvaltningen i uppdrag att ta fram ett tilläggsavtal för att återförhyra
en större yta av porslinsfabriken, med ett preciserat innehåll om att realisera det kulturhus som utlovats
värmdöborna.
Därför föreslår vi:
● 600 tkr för att sänka avgifterna för kulturskolan med 20%. Det skulle till exempel innebära att
terminsavgiften för instrumentspel minskar med 250 kr per termin.
● Uppdrag om handlingsplan med riktade insatser för att öka läsningen.

Utökade öppettider på våra fritidsgårdar
Alla ska kunna ha en utvecklande fritid utifrån sina intressen och behov. Att vidareutveckla Värmdös
fritidsgårdar och fritidsverksamheter för unga är av yttersta vikt. Det är också en trygghetsfråga. I dagsläget
17

bedöms det finnas ett behov av att ha öppna fritidsgårdar när ungdomarna faktiskt är lediga, dvs. helger. Det
behövs även riktade insatser för tjejer på fritidsgårdarna. Därför föreslår vi:
● 1 mnkr för att möjliggöra lördagsöppet på fritidsgårdarna.

Ett starkare idrotts- och föreningsliv
För att skapa ett starkare förenings-och friluftsliv, har vi tre fokusområden: jämställda satsningar på fler
idrottsytor för utövande, bättre förutsättningar för friskvård utomhus samt stärka flickors fysiska och psykiska
välmående.
Idag är iskapaciten eftersatt. Likt många andra sporter är det hård konkurrens om kommunens gemensamma
ytor för issporter. Det innebär att barn och unga tidvis behöver åka till en annan kommun för att utöva sin
sport. Utredningar och förstudier behöver påbörjas för att ge föreningarna bättre förutsättningar för att bedriva
sin verksamhet. Men också åtgärder här och nu.
Det tätortsnära friluftslivet är viktigt. Vi vill göra det lättare att hitta till befintliga leder och utveckla
sammanhängande strövområden som är tillgängliga för alla värmdöbor. Därutöver vill vi via
investeringsbudgeten investera i ett nytt utegym vid Grisslinge havsbad för att ge fler möjligheter till friskvård
utomhus.
Värmdö är tredje sämst i hela Sverige när det kommer till hur flickor upplever både sin fysiska och psykiska
hälsa. Därför behövs en riktig “tjejsatsning” inom hela kultur- och fritidsområdet. Det kan till exempel vara
riktade insatser inom föreningslivet eller fritidsgårdsverksamhet avsedda för flickor. Sammanfattningsvis föreslås
följande satsningar:
● 500 tkr för att via investeringsbudgeten bygga ett utegym vid Grisslinge havsbad.
● Uppdrag om tjejsatsning inom hela kultur- och fritidsområdet. Det kan till exempel vara riktade insatser
inom föreningslivet.
Kultur-och fritidsnämnden
Budget

Majoriteten 2022
-86 958

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

-1664

S ändr jmfr majoriteten

-3062
Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Bemanningsstop (KFN)
Lördagsöppet på fritidsgårdarna
Från bemanning till fastanställda (KFN)
Sänkta avgifter i kulturskolan
Totalsumma

1320

-85 560
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-1000
-660
-600
-86 500

S ram 2022
-86 500

Socialnämnden

FÖREBYGGANDE TRYGGHET
Alla barn som växer upp i Värmdö ska ges jämlika förutsättningar och
utvidgade livschanser att bli sin egen lyckas smed i livet. Skolan klarar dock
inte av detta uppdrag på egen hand.
Det behövs en stark socialtjänst och förbyggande socialpolitik, som genom
tidiga insatser stöttar barn från svåra hemförhållanden att utveckla sin
potential. Vi är därför övertygade om att det behövs fler tidiga insatser för
Värmdös barn.
Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning. Detta är en
sammanfattning av inriktningen för socialnämnden genom
Socialdemokraternas budgetalternativ för 2022:

Jennie Öhman
Gruppledare i Socialnämnden

● En mer proaktiv politik och fler tidiga insatser för barn. Genom inrättandet av
en social investeringsfond och fokus på tidigare insatser.
● Bättre arbetsvillkor för socialsekreterarna. Genom mer resurser, bättre arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
● Förbättra det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika i lägre årskurser.
● Stärka samarbetet med kvinnojouren.

En mer proaktiv politik som förebygger problem
Vi är övertygade om att det behövs fler tidiga insatser för Värmdös barn och vill därför avsätta 20 miljoner av
resultatet för 2020 till en social investeringsfond. Syftet med fonden är att genom riktade sociala investeringar
bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede och därmed också minska kommunens långsiktiga kostnader.
Dessa 20 miljoner kan – likt en fond – sökas av medarbetare och kontorschefer genom projektansökan. Den
sociala investeringsfonden ska därmed komplettera dagens kortsiktiga och stuprörsliknande budgetprocess,
genom att göra det möjligt för kommunens medarbetare att samverka – mellan flera nämnder och kontor - för
att realisera projektens sociala investeringar. Därefter förväntas investeringen under en femårsperiod både vända
utvecklingen inom ett avgränsat socialt problem och minska nämndens kostnader. De besparingar som görs till
följd av insatserna ska sedan årligen återföras fonden och därmed bygga upp ett kapital som sedan kan användas
för en ny social investering. Vi socialdemokrater är övertygade om att en social investeringsfond i Värmdö skulle
innebära mer av tidiga och förebyggande åtgärder, som förbättrar barn och ungdomars livschanser samt
uppväxtvillkor, men också minskar behovet av reaktiva och kostnadskrävande insatser för vuxna.
För att socialtjänsten i Värmdö ska kunna sjösätta sociala investeringsprojekt behöver de få bättre
förutsättningar för sin verksamhet. Både mer resurser för tidiga insatser till linjeorganisationen, möjligheter till
kompetensutveckling samt tryggare anställningar. Vi föreslår därför:
•
•
•
•

Förvaltningen ansöker medel från vår föreslagna sociala investeringsfond för att genomföra projekt som
utvidgar barns livchanser genom tidiga insatser.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för sociala utfallskontrakt i Värmdö, för att
utöka samarbetet kring tidiga insatser med övriga civilsamhället.
3 mnkr för att utöka arbetet med tidiga insatser.
1 mnkr till kompetenstrappan för anställda inom SCN.
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•

450 tkr för att erbjuda fler bemanningsanställda en trygg heltidsanställning.

Arbeta mot droger och alkohol bland unga
Vi vill öka det förebyggande arbetet i skolorna mot alkohol och narkotika i lägre årskurser. Alkohol är den
största riskfaktorn när det kommer till att utsätta och utsättas för våld. Värmdöborna ska kunna känna sig trygga
från alkoholrelaterat våld, därför arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder mot alkoholmissbruk. Här ser vi
att Polarna Värmdö har en stor roll och deras arbete behöver stärkas och ges ännu bättre förutsättningar. Därför
föreslår vi:
●

500 tkr för att anställa fler ungdomskonsulenter/polare som jobbar uppsökande och nära socialtjänsten.

Samarbeta mer med kvinnojouren
Vi vill ge kvinnojouren rätt förutsättningar för att hjälpa kvinnor att ta sig ur destruktiva förhållanden. Därför
föreslår vi att:
●

100 tkr ytterligare för att ge bättre förutsättningar för Kvinnojouren.

Socialnämnden
Budget
Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

Majoriteten 2022
-137 460
-2496
-3185
-11 516

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Bemanningsstopp (SN)
Fokus tidiga insatser barn och unga
Kompetenstrappan (SN)
Polarna/ungdomskonsulenter
Från bemanning till fastanställda (SN)
Utökat samarbete med kvinnojouren
Totalsumma

S ändr jmfr majoriteten

900

-131 625
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-3000
-1000
-500
-450
-100
-135 775

S ram 2022
-135 775

Vård-och omsorgsnämnden

EN VÄRDIG OMSORG
Värmdöbor som arbetat och slitit ett helt yrkesliv ska som pensionärer
känna trygghet, gemenskap och ha friheten att välja sin omsorg på ålderns
höst. Därför behövs en värdig äldreomsorg som både erbjuder kvalité och
trygghet för Värmdös äldre.
Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning. Detta är en
sammanfattning av inriktningen för vård- och omsorgsnämnden genom
Socialdemokraternas budgetalternativ för 2022:
● Bättre omsorgskvalité. Genom mer resurser till äldreomsorg och LSS,
samt satsningar för att både säkerställa och utveckla personalens
Henrik Paulsen
Gruppledare i Vård- och
kompetens. Därutöver insatser för bättre personalkontinuitet och
omsorgsnämnden
arbetsvillkor för omsorgsanställda.
● Bevara äldres rätt att välja sin egen hemtjänst.
● Motverka äldres ensamhet. Genom att stärka pensionärsorganisationernas grundbidrag och lyfta fram
måltidernas betydelse inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgen börjar med trygg personal
I början av pandemin var Värmdö en av de 40 kommuner i landet med högst andel döda vid särskilda boenden,
enligt Socialstyrelsen. Organisationen för äldreomsorg, som redan hade brister innan pandemin, visade sig
således vara illa rustad.
Detta är konsekvensen av ständigt nya vårdansikten och sämre service för våra äldre värmdöbor och deras
anhöriga. Parallellt har otrygghet och dåliga arbetsvillkor för personalen fått fler att lämna sin anställning. Inom
Värmdös äldreomsorg behöver personalkontinuiteten, även fortsättningsvis öka och anställningstryggheten
förbättras. Våra hårt belastade vård-och omsorgsverksamheter behöver nu stabilitet och trygghet. Därför blir
vårt föreslagna arbetslyft särskilt viktigt. Vi har också förslag på hur vi åtgärdar bristen på
specialistundersköterskor inom demensvård och geriatrik.
Vi föreslår:
● 6 % uppräkning för peng inom äldreomsorg.
● 4,5 mnkr för att anställa fler specialistutbildade undersköterskor. Yrkesstudenter får 100 % i lön,
samtidigt som studenten genomgår sin yrkesutbildning med reducerad studietakt. Färdigutbildade utlovas
en fastanställning som specialistundersköterska i kommunen.
● 1 mnkr för att införa en kompetenstrappa för VON:s anställda.
● 700 tkr för att erbjuda fler bemanningsanställda en heltidsanställning.
● Erbjuda fler heltid efter vidareutbildning och ta del av äldreomsorgslyftet som totalt omsätter 6,2 mnkr
för 2022.

Motverka ensamheten bland äldre
Ofrivillig ensamhet är ett stort problem i Sverige. Enligt SCB uppgav en av tre som var 85 år eller äldre att de
känner sig ensamma. Problemet finns självklart också i Värmdö. Vi måste därför göra allt vi kan för att tidigt
bryta isoleringen och förbättra livskvalitén för våra äldre. En del i att motverka denna ensamhet är att lyfta fram
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måltidernas betydelse inom äldreomsorgen. Här ska inte någon som inte själv önskar det, behöva äta sin mat
ensam.
Det är också viktigt att en förändring av Gustavsgården sker på ett ansvarsfullt sätt för att värna den sociala
verksamhet som pensionärsföreningarna och Guldkanten bedriver. Deras arbete med att erbjuda äldre en
meningsfylld fritid är mycket viktigt för att bryta den ofrivilliga ensamheten.
Därför är det också viktigt att det finns tillräckligt med lokaler för våra äldres kultur-och fritidsverksamheter och
att kommunen tar hänsyn till detta. Vi är bekymrade över den nuvarande utvecklingen som innebär att
pensionärsorganisationerna kan komma att behöva bekosta dyra hyror för sina mötesplatser, istället för att
använda pengarna till ännu bättre verksamhet. Därför föreslår vi:
● 500 tkr för en satsning på pensionärsorganisationerna, bland annat för att motverka ofrivillig ensamhet
bland äldre.
● 1 mnkr för en matssatsning.

Bevara äldres valfrihet inom hemtjänsten
Vi är mycket kritiska till Moderaternas avsikt att geografiskt dela upp Värmdö i olika zoner för diverse privata
utförare inom hemtjänsten - där en hemtjänstaktör får monopol i ett område.
I motsats till majoriteten vill vi bevara de äldres rätt att välja mellan en kommunal – eller en privatdriven
hemtjänst. Därför föreslår vi en alternativ modell som innebär att brukare – oavsett var i Värmdö de bor – ska
kunna välja mellan en hemtjänst i egen regi eller en eller flera externa utförare.
Dessutom har det visat sig att det inte finns ett så kallat skall-krav om att framtida utförare övertar de hundratals
anställda som arbetar inom den kommunala hemtjänsten, detta trots tydliga besked om att så skall ske från
ansvariga politiker. Vår uppfattning är att kommunen nu bör riva upp och göra om upphandlingen för att
säkerställa att valfriheten bevaras inom hemtjänsten och att välfärdshjältarna inte blir av med jobbet i detta
marknadsexperiment.

Prioritera LSS
I vårt Värmdö är det en självklarhet att alla människor ska kunna delta i samhället på lika villkor. Tyvärr är det
inte så i dag. Under flera år har den moderatledda majoriteten skurit ner på de insatser som de med
funktionsvariation har rätt till. Detta måste upphöra. Därför vill vi öka funkispengen med 5%.
För att bättre lösa livspusslet har anhöriga föreslagit att korttidsboenden - som är en av de insatser som personer
med funktionsvariation har rätt till- även erbjuds under helger. I Värmdö erbjuds denna insats i mycket
begränsad utsträckning på helger, och i mycket större utsträckning på vardagar, då skolor och jobb medför att
effekten på livskvaliteten blir lägre. Vi vill hjälpa fler familjer med livspusslet och avsätter därför 1 mnkr för
ökade möjligheter till korttidsboende under helger. Värmdö bör även ha som mål att bli utsedd till bästa LSSkommun.
● 5 % uppräkning för peng inom funktionsstöd.
● 1 mnkr för att erbjuda ökade möjligheter till korttidsboende under helger.
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Vård-och omsorgsnämnden
Budget
Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

Majoriteten
S ändr jmfr majoriteten
2022
-544 125
-901
-23 466
-5 077

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Bemanningsstopp (VON)

1400

Merkostnad för peng inom äldreomsorg räknas
upp med ett snitt på 6%
Merkostnad för peng för funktionsstöd räknas
upp med ett snitt på 5%
Fler specialistutbildade undersköterskor
Kompetenstrappan (VON)
Externt korttidsboenden under helger
Matsatsning
Från bemanning till fastanställda (VON)
Satsning på pensionärsorganisationerna och
motverka ofrivillig ensamhet bland äldre
Totalsumma

-6950
-850
-4500
-1000
-1000
-1000
-700
-500
-573 569

23

-588 669

S ram 2022
- 588 669

Bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden

EN GRÖNARE
KOMMUN
Värmdö behöver ett nytt ledarskap som prioriterar visionen
om ett hållbart Värmdö. Även framtida generationer måste få
uppleva kommunens vackra naturområden, vattendrag och
dess unika skärgårdsmiljö. Därför krävs ett långsiktigt och
ihärdigt arbete för att bevara miljön, skydda biologisk mångfald
och garantera att utsläppen till våra vattendrag upphör.
Det ska vara lätt att göra rätt i Värmdö. Därför vill vi ha
snabba, rättssäkra bygglovs- och anmälningsprocesser för alla
som vill bygga till exempel Attefallshus på sin egen tomt.

Linda Nygren
Gruppledare i
Bygg, miljö-och hälsoskyddsnämnden

Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning.
Detta är en sammanfattning av inriktningen för Bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden genom
Socialdemokraternas budgetalternativ för 2022:
● Stoppa utsläppen i Farstaviken.
● Skydda vattendrag. Genom bättre kontroll av föroreningar i och hantering av dagvatten.
● Servicelöfte om ännu snabbare bygglovsprocesser.

Stoppa utsläppen i Farstaviken
Ett hållbart Värmdö betyder att kommunen måste bevara vattendrag och dess unika skärgårdsmiljö. De orenade
utsläppen från Ekobacken kommer dels från porslinsfabrikens gamla tipp som ägs av Villeroy och Boch, dels
från sulfidhaltiga krossmassor från JM. Den moderatledda majoriteten lovade värmdöborna att den sista
december 2019 skulle vara ett slutdatum för utsläppen till Farstaviken. Det senaste avgörandet i rättsprocessen
med Villeroy och Boch kom fram till att det inte är företagets ansvar. Nu tas nya steg i den långdragna
processen, men under tiden kvarstår behovet av att rena Farstaviken. Därför förslås:
● 500 tkr i investeringsbudgeten för att snabbt få det portabla reningsverket på plats.

Skydda vattendrag
Det behövs även en långsiktig uppföljning för att åtgärda den akuta miljösituationen. Både utsläppen i
Farstaviken från Ekobacken, och bräddningarna i Hemmesta träsk. Genom fler miljöinspektörer möjliggörs
både bättre uppföljning och kontroll av föroreningar i och hantering av dagvatten. Därför föreslås:
● 300 tkr för ytterligare två miljöinspektörer. Denna tjänst är till 75% avgiftsfinansierad.

Snabbare bygglovsprocesser
Bygglovsärendena kräver ett professionellt bemötande samt en korrekt och effektiv behandling av bygglov och
tillstånd för enskilda VA-lösningar. För att möta servicebehovet från medborgarna måste bygglovsprocesserna
påskyndas. Därför föreslår vi:
•

Kommunen tar fram en handlingsplan med servicelöften för snabbare processer för Attefallshus.
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• Målet är att Värmdö kommun ska ha de snabbaste handläggningstiderna i Stockholmsregionen vid
bygglovsärenden. Ett delmål är snabbare återkoppling till sökanden vid ej kompletta ärenden.
Bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden
Budget

Majoriteten 2022
-6 158

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

S ändr jmfr majoriteten

-75
2182

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Två miljöinspektörer

-300
Totalsumma

-4051
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-4351

S ram 2022
-4351

Vuxen-och arbetslivsnämnden

FLER I JOBB OCH SNABBARE
INTEGRATION
Ekonomin återhämtar sig, arbetslösheten sjunker och restriktionerna har
äntligen lyfts. Det är också glädjande att se hur kommunens förnyade arbete
med att minska antalet familjer med ekonomiskt bistånd givit resultat. Det
återstår dock en del arbete med att få fler värmdöbor i jobb och påskynda
integrationen för nyanlända.
Unga vuxna och nyanlända behöver fler riktade insatser. För båda dessa
målgrupper handlar det om att få in en fot på arbetsmarknaden, särskilt
viktigt är det att komplettera och göra klart gymnasiet, eller skaffa en
yrkeskompetens via yrkesvux. Därför är det positivt att regeringen nu
finansierar en stor del av den stora efterfrågan som idag finns i Värmdö på
eftergymnasial vuxenutbildning.
Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning. Detta är en
sammanfattning av inriktningen för vuxen-och arbetslivsnämnden genom
budgetalternativet för 2022:

Sam Assadi
Gruppledare i Vuxen-och
arbetslivsnämnden

● Fler värmdöbor i jobb. Fokus på unga och nyanlända, särskilt genom yrkes-och lärlingsutbildning samt
validering av tidigare kompetens.
● Snabbare integration för nyanlända. Fokus att få fler nyanlända att fortare lära sig svenska.
● Fler unga ska få sitt första sommarjobb. Genom utökade sommarjobbssatsningar.

Fler värmdöbor i jobb
Utöver en särskild satsning på vuxenutbildning behöver fler arbetslösa få en anknytning till en arbetsplats eller
ett yrke. Därför vill vi satsa på lärlingsutbildning. Genom lärlingsutbildningen utvecklas kunskaper genom utfört
arbete, vilket ökar produktiviteten och arbetslivserfarenheten för den enskilde. Idag finansierar regeringens
statsbidrag hela kostanden för kommunens 30 platser inom lärlingsvux. Enligt förvaltningen är behovet 50
lärlingsplatser.
För många nyanlända och långtidsarbetslösa finns även ett stort behov av att kommunen möjliggör validering av
yrkeskompetens genom olika typer av yrkesprov. Eftersom en sådan validering av tidigare erfarenheter kan
underlätta återetableringen på arbetsmarknaden. Därför vill vi att kommunen tar fram en valideringsstrategi,
med syftet att erbjuda denna möjlighet för fler. Sammanfattningsvis föreslår vi följande för att få fler värmdöbor
i jobb:
● 1 mnkr ytterligare till lärlingsvux för att täcka det nuvarande behovet av lärlingsplatser.
● 500 tkr i förstärkt satsning på vuxenutbildning.
● Kommunen tar fram en valideringsstrategi som ska ge fler möjligheten att validera sin kompetens genom
yrkesprov.
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Snabbare integration för nyanlända
Att lära sig svenska är grunden för en god etablering och en snabbare integration av nyanlända. Därför är det ett
stort problem att kurserna i SFI B idag tar för lång tid att slutföra för många nyanlända. Endast 12% har fått
godkänt det senaste halvåret.
Vi vill också fortsätta nyttja kraften i den samverkan som finns med civilsamhället och utveckla arbetet med IOP
(Idéburet offentligt partnerskap).
Därför föreslår vi:
● 500 tkr för att erbjuda nyanlända språkpraktik inkom kommunen. Praktiken kombineras med SFI-studier
på Komvux, som även ger information om vad praktikanten bör fokusera på gällande språket.

Fler ska få sitt första sommarjobb
Ungdomarnas intresse och efterfrågan av sommarjobb är stort. Under sommaren var det 700 ungdomar som
sökte sommarjobb, men endast 150 personer fick den möjligheten. Om staten inte hade fördelat sitt riktade
statsbidrag, då hade majoriteten endast erbjudit hälften av årets förmedlade platser. Vi vill att fler ungdomar i
Värmdö ska få möjlighet att sommarjobba. Därför föreslår vi:
● 1 mnkr ytterligare för sommarjobbssatsning för unga i åldrarna 15–17 år.
● 100 tkr för sommarjobb för ungdomar med funktionsvariation upp till 21 års ålder.
Vuxen-och arbetslivsnämnden
Budget

Majoriteten
2022
-72 321

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

S ändr jmfr majoriteten

-1381
1184

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Minskad avgift för Värna
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Satsning på Lärlingsvux

-1000

Sommarjobbsatsning
Förstärkt vuxenutbildning
Kommunal språkpraktik för nyanlända
Sommarjobbsatsning för ungdomar med
funktionsvariation
Totalsumma

-1000
-500
-500
-100
-72 518

27

-75 368

S ram
2022
-75 368

Tekniska nämnden

EN SMARTARE
SAMHÄLLSPLANERING
Trafikkaoset behöver åtgärdas - både på kort och lång sikt. Därför behöver
bostadsbyggandet koncentreras till kollektivtrafiknära centrumområden. När
vi bygger ska vi bygga det vi har ont om – dvs. hyresrätter, framförallt för
unga och pensionärer.
Detta kräver att kommunen även vidtar åtgärder som indirekt minskar
biltrafiken, genom att tex. få fler att ställa bilen för att ta cykeln eller bussen.

Magnus Danielsson
Gruppledare i Tekniska nämnden

Det offentliga rummet måste även bli tryggare. En del i att samhällsplanera
smartare är att därför ta hänsyn till värmdöbornas trygghet och säkerhet.
En smartare samhällsplanerare är också grön, vi måste bevara den biologiska
mångfalden och skydda vattendrag för att även framtida generationer ska få
uppleva kommunens fantastiska skärgårdsmiljö.
Värmdö ska visa vägen genom en ny ekonomisk inriktning. Detta är en sammanfattning av inriktningen för
Tekniska nämnden genom budgetalternativet för 2022:
● Bättre framkomlighet i trafiken. Genom att få fler att välja kollektivtrafik, cykel samt små och smarta
trafiklösningar.
● En trygghetsoffensiv. Genom åtgärder som ökar trygghet och säkerhet vid offentliga platser och skolvägar.
● Bevara Värmdös vattendrag och skärgårdsmiljö. Genom färre breddningar.

Bättre framkomlighet i trafiken
Den höga utpendlingen till ett arbete utanför Värmdö ställer krav på bra kollektivtrafik. Regionen har det
yttersta ansvaret för kollektivtrafiken, men Värmdö behöver vara en aktiv part och ta ansvar för att göra
kollektivresandet så enkelt som möjligt.
Kommunen behöver också ta ett större ansvar för trafikkaoset, med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.
Dessa lösningar är ofta mindre och ska minska kommunens trafikproppar. I kombination med att vi gör en
särskild satsning på jourflaggvakter för att lösa problemet med bommarna på Grisslingerakan, som ofta går
sönder och hamnar i fel läge. Vi vill även att kommunen för dialog med Trafikverket om att mot ersättning
överta ansvaret för att bevaka kamerorna som bevakar trafikriktningen på Grisslingerakan, för att säkerställa att
riktningen i bättre utsträckning följer det faktiska behovet.
Som ett led i en smartare samhällsplanering behövs även satsningar på infartsparkeringar och service till cyklister
utmed kollektivtrafiknätet. Det behövs även säkerställas att det byggs tillräckligt med parkeringsplatser i
anslutning till förtätningsområden. Särskilt parkeringsplatser med laddstolpar för elfordon, detta sker med fördel
i samarbete med privata aktörer.
Vi vill också fortsätta arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar, som är en viktig del i både
samhällsplaneringen och klimatarbetet. Vi vill därför genomföra en cykelsatsning med tydligare skyltning på
cykelbanor, servicestationer för cyklar och laddningsstationer för elcykelbatterier, som underlättar värmdöbornas
vardag ytterligare. Sammanfattningsvis föreslås:
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14 mnkr i utökad budget för infartsparkeringssatsning i anslutning till skolor och service via
investeringsbudgeten för 2022. Syftet är att förenkla livspusslet för Värmdös familjer och minska
trafikbelastningen inom kommunen.
1 mnkr för små och smarta trafiklösningar.
1 mnkr för en cykelsatsning i investeringsbudgeten för 2022.
300 tkr investeras i jourflaggvakter för trafiken på Grisslingerakan.

Värmdö behöver en trygghetsoffensiv
Brottsligheten i Värmdö är låg. Ändå upplever många ökad otrygghet på vissa platser. Vi vill därför se en
trygghetsoffensiv i Värmdö. I Tekniska nämnden föreslås flera samhällsplaneringsåtgärder för att öka
värmdöbornas trygghet. Därför föreslår vi:
● 1 mnkr avsätts i investeringsbudgeten för fler kameror och andra trygghetsskapande åtgärder under
2022.
● 2,5 mnkr avsätts i investeringsbudgeten per år 2022–2024 för belysningssatsningar.
● 1 mnkr avsätts i investeringsbudgeten för projektet Säkra Skolvägar, med förstudie under 2022. Syftet är
att öka säkerheten vid barnens skolvägar genom att skala upp projektet.

Från ord till handling i miljöarbetet
Tekniska nämnden ansvarar för mycket av kommunens praktiska miljöarbete. Vårt mål är att bräddningar måste
undvikas. Bräddningarna måste hela tiden följas upp och kommunen behöver leda och följa utvecklingen av
tekniska lösningar för att förhindra detta. Inläckage i dagvattennätet och brunnar skall fortsättningsvis
kontrolleras och åtgärdas. Varje pumpstation bör byggas om, så den enskilt har två system som kan hantera en
eventuell bräddning innan man tvingas nödbrädda i havet.
Kommunen behöver också arbeta med att stötta föreningar i områden där kommunalt VA och PFO förändring
inte sker inom överskådlig framtid, för att undvika saltvatteninträngning i brunnar och övergödning som följd.
Det behövs även samordnas med Bygg, -miljö och hälsoskyddsnämnden för att säkerställa byggnationen.
Sammanfattningsvis föreslår vi:
● Att 5000 tkr avsätts i investeringsbudgeten under 2022, för att med hjälp av magasin undvika
nödbräddningar inom vatten och avlopp.

Tekniska nämnden
Budget

Majoriteten
S ändr jmfr majoriteten
2022
-75 796

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

-1444
4064

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Små och smarta trafiklösningar för bättre
framkomlighet
Jourflaggvakter för Grisslingerakan
Totalsumma

-1000
-73 176
29

-300
-74 476

S ram 2022
-74 476

Kommunfullmäktige inkl. valnämnden och revisorer

KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH
REVISORER
Kommunfullmäktige är det beslutande organet för ärenden som är av
principiell karaktär eller av större vikt för kommunen, samt mål och
riktlinjer. Under 2022 kommer vi att verka för att det demokratiska arbetet
förstärks och fördjupas i Kommunfullmäktige och i kommunen som helhet.
Givet det ekonomiska läget för facknämnderna drar vi tillbaka den höjning
av partistödet som majoriteten gjorde inför 2019. Det innebär en besparing
på 500 tkr.

Kommunfullmäktige och revisorer

Majoriteten 2022

Budget

Jösta Claeson
2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige

S ändr jmfr majoriteten

-9362

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

-9221

-174
-185

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Minskat partistöd

500

Totalsumma

-9721
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S ram 2022

-9221

Valnämnden

Valnämnden
Budget
Tillägg lön och inflation
Volymförändringar

Majoriteten 2022

S ändr jmfr majoriteten

-4483

-3804

-4
683

Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Totalsumma

-3804
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S ram 2022

-3804

Överförmyndarnämnden

KVALITET OCH TRYGGHET
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över kommunens gode män,
förmyndare och förvaltare. Det är en viktig nämnd som syftar till att
säkerställa att de svagaste i samhället har ställföreträdare som tillvaratar
deras intressen.
Nämndens förvaltning är på grund av sin storlek särskilt känslig för
förändringar. Därför är ett aktivt arbetsmiljöarbete där medarbetarnas
synpunkter tas tillvara särskilt viktigt. När nu samverkan etablerats med
Nacka och Vaxholm stärks organisationens kompetens och blir därmed
mindre sårbar.

Överförmyndarnämnden
Budget

Majoriteten 2022

Kerstin Bäcklund
Gruppledare i
Överförmyndarnämnden

S ändr jmfr majoriteten

-3066

-3247

Tillägg lön och inflation
Volymförändringar
-181
Övr budgetjusteringar
Specifikation S-budget
Totalsumma

-3247
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S ram 2022

-3247

Bilaga: Investeringsbudget

INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDENS
VÄRMDÖ
Socialdemokraterna i Värmdö gör nedanstående förändringar i investeringsbudgeten.
Kommunkoncernens investeringsbudget 2022–2024

tkr

År 2022

År 2023

År 2024

Skattefinansierad rambudget
nämnd

193 700

176 900

151 800

Taxefinansierad

301 100

269 200

273 000

Lokalbestånd

131 000

131 000

131 000

Exploateringsprojekt

36 200

123 300

210 400

Summa investering
kommun

662 000

700 400

766 200

Bolagskoncernen

366 300

572 500

350 500

1 028 300

1 272 900

1 116 700

Totalsumma
kommunkoncern
Skattefinansierade rambudget nämnd

tkr

År 2022

År 2023

År 2024

Kommunstyrelsen

90 600

96 250

75 850

Utbildningsnämnden

15 000

13 000

13 000

500

500

500

2 500

2 500

2 500

500

500

500

4 300

500

500

79 800

63 650

58 950

500

-

-

193 700

176 900

151 800

Socialnämnden
Vuxen-och arbetslivsnämnden
Vård-och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnd
Tekniska nämnd
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
Totalsumma
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Namngivna projekt
Kommunstyrelsen
● 7,4 mnkr till inventarier och utrustning för 2022 för att ersätta de leasingavtal som sägs upp.
● 25 mnkr varje år mellan 2022–2024 för att elektrifiera och energieffektivisera Värmdö.
Kultur och fritidsnämnden
● 500 tkr för att bygga ett utegym vid Grisslingehavsbad för 2022.
Bygg, -miljö och hälsoskyddsnämnden
● 500 tkr till ett portabelt reningsverk vid Ekobacken för 2022.
Tekniska nämnden
● 14 mnkr för 2022 till utökad budget för infartsparkeringssatsning.
● 1 mnkr för 2022 till cykelsatsning.
● 1 mnkr för 2022 till projektet säkra skolvägar med förstudie.
● 1mnkr för 2022 till fler kameror och andra trygghetsskapande samhällsplaneringsåtgärder.
● 2,5 mnkr i utökad budget varje år mellan 2022–2024 för trygghetsskapande belysning.
Taxefinansierad

tkr

År 2022

År 2023

År 2024

18 500

-3500

3500

Teknisk nämnd (vatten och avlopp)

282 600

265 700

269 500

Totalsumma

301 100

269 200

273 000

Teknisk nämnd (avfall)

Namngivna projekt
Tekniska nämnden
●

5 mnkr avsätts för utökad budget för Vatten och avlopp för 2022, för att med hjälp av magasin undvika
nödbräddningar.
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