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En budget för alla sundbybergare 
 

Vänsterpartiets budgetförslag visar i sammanfattning vilken politik vi vill 
föra under 2014. 

 
En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på det viktigaste: kvalitet, behov 
och likvärdighet. Ingen ska kunna berika sig på vård, skola och omsorg. I skola och förskola ska 
det finnas personal så att varje barn får det stöd som de behöver, något som inte får prioriteras 
ned för att skapa vinstutdelning till ägarna. När vi besöker vårdcentralen eller flyttar in på ett 
äldreboende så ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi 
får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han anses vara. För att nå dit så 
behöver välfärden avkommersialiseras. Vänsterpartiet har förslag på hur detta kan gå till, bland 
annat genom ändrad lagstiftning, så att alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo. 
Privata vårdgivare utan vinstintresse kan följaktligen accepteras. 
Här i Sundbyberg vill vi att införandet av LOV inom hemtjänsten avbryts så snabbt som möjligt 
samt att Ekbacken övergår i kommunal drift. När Ekbacken kan kommunaliseras beror bland 
annat på gällande upphandlingars längd.  

 

Om den svenska skolan finns mycket att säga – både nationellt och i Sundbyberg. De senaste 
decenniernas skolreformer har skapat en ökad segregering och sjunkande resultat. Många elever 
lämnar numera grundskola och gymnasium utan fullständiga betyg. En av de mest förödande 
reformerna är rätten för privata huvudmän att starta fristående skolor. Skolor drivna av 
vinstintresse står i motsättning till skolans uppdrag att ge alla elever den kunskap de har rätt till.  
I Sundbyberg riskerar vi att få höjda kostnader för skolan redan under 2013 till följd av de privata 
skolornas vinstintresse. Anledningen är att dessa skolor inte nöjer sig med att få ersättning för 
sina faktiska lokalkostnader utan att de nu har dragit kommunen inför förvaltningsrätten för att få 
ut högre belopp.  
Alla elever oavsett klass, etnicitet, kön eller funktionsnedsättning ska ha tillgång till en likvärdig 
utbildning. Skolan måste även aktivt verka för jämställdhet mellan könen. Eleverna ska ges 
trygghet och självförtroende att göra icke könsbundna val. 
Främsta fokus måste vara att alla elever ska nå upp till målen – vi har inte råd att inte satsa på 
skolan! Vi vill därför att rektorerna får stöd i den löpande hanteringen av ekonomin på sina 
skolor så att pengarna som finns används effektivt och går till undervisning. Undervisningen ska 
också bedrivas på skoltid, eleverna ska inte förväntas läsa till sig kunskapen på egen hand på 
kvällar och helger. Ytterligare en viktig faktor för att vända de negativa resultaten i de högre 
årskurserna, är att de politiska partierna i kommunen har en delad grundsyn kring vart skolan bör 
gå. Vänsterpartiet kommer därför att verka för att vinna en bred politisk dialog kring skolan och 
hur den kan utvecklas. 

 
Det byggs för lite, konstaterar alla i vår region. Fler och fler inser att dagens bostadsbrist består 
av brist på hyresrätter. Bostadsrätter behöver man inte leta efter. Renoveringsbehovet av  
fastigheter i till exempel miljonprogramsområdena, är stort, inte minst på energisidan. Att sälja ut 
allmännyttan samt att finansiera renoveringar och nybyggen med kraftigt höjda hyror, gynnar inte 
ungdomar, nyanlända eller låginkomsttagare och svarar inte heller mot sociala behov. 
Vänsterpartiet föreslår kraftfulla insatser via ett investeringsstöd vilket kan skapa fler hyresrätter 
till mer rimliga kostnader. Likaså måste det så kallade ROT-programmet göras om för att få loss 
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resurser till upprustning av hyresfastigheter. Aldrig har väl kommunernas behov av statliga 
insatser varit så tydligt som inom bostadssektorn.  
Det byggs mycket i Sundbyberg idag – men mest egnahem och bostadsrätter. Vänsterpartiet vill 
öka byggandet av hyresrätter. Minst 50% av de flerfamiljshus som planeras att byggas ska vara 
hyresrätter. Vi måste ställa krav på byggherrarna om en större andel hyresrätter, annars ska de 
inte få bygga i Sundbyberg. 
 

När det gäller vår kommunala skattesats så vill Vänsterpartiet att skatten höjs med 20 öre till 
19,08. Vår uppfattning bygger på partiets skattepolitik i stort, dvs att trygga välfärden och skapa 
förutsättningar för en hållbar utveckling. Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd ska fördelas 
efter behov. Även om kommunalskatten är proportionell så kan den i praktiken få en viss 
omfördelande effekt – från hög- till låginkomsttagare – och därmed också mellan kvinnor och 
män. Vänsterpartiet förespråkar ett mer jämlikt samhälle. Välfärd och jobb måste få gå före 
skattesänkningar.  
Vi anser att den skattesänkning som den styrande minoriteten i Sundbyberg genomförde 2013 
baserades på väl optimistiska antaganden. I och med den stora inflyttningen i staden så kommer 
skatteintäkterna att öka men utgifterna kommer att öka i högre grad. Ekonomerna varnar för att 
den kommunala servicen förmodligen behöver begränsas under de närmaste åren på grund av att 
intäkter och utgifter inte riktigt går ihop. Konjunkturen i vår omvärld påverkar även vårt land och 
vår kommun. Minsta förändring kan påverka inflyttning och bostadsbyggande. I ett sådant läge 
kanske vi ånyo måste ompröva skattesatsen.  

 
Sprickorna i välfärdsbygget blir fler och djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt och 
socialt. Arbetslösheten har stigit till katastrofala nivåer samtidigt som allt fler slits ut i ett allt 
tuffare arbetsliv. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag gör 
stora vinster på det offentliga. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får allt mindre att leva på. Vi ser 
hur ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans och rasism växer sig starkare.  

Det krävs en ny färdriktning i politiken! 

 

Kommunövergripande målsättningar  

 

Demokrati och delaktighet  

Sundbyberg är idag en bra stad att bo i. En bra stad kan bli ännu bättre om fler sundbybergare får 
chansen att bidra till stadens utveckling. Därför ska det medborgerliga inflytandet öka och 
sundbybergarna ges en nyckelroll i utvecklandet av de egna stadsdelarna. Den dialog som nu 
pågår inom projekt Framtid Hallonbergen och som omfattar förtätning och upprustning av 
Hallonbergen och Ör, är ett bra exempel. Projektet behöver dock utvecklas, bland annat med ett 
delprojekt som fångar upp de sociala frågorna. Detta projekt måste starta omedelbart. Politiken 
måste garantera att dialogen och de sociala frågorna får tillräckligt utrymme när väl byggherrarna 
sätter ned foten. 
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Ett försök med brukarråd bör övervägas inom Individ- och omsorgsnämnden, för att förbättra 
dialogen med våra brukare. 

Ungdomars inflytande i kommunen ska stärkas, bland annat genom möten mellan unga och 
politiker. Även inom skolvärlden vill vi se ett ökat medbestämmande för eleverna. Dialogen med 
barnens föräldrar behöver också förfinas genom strukturerade kontakter med skolornas 
föräldraföreningar. 

Ett sätt att bättre ta tillvara den kompetens som finns hos de anställda i de kommunala 
verksamheterna är att även där öka medbestämmandet och de anställdas delaktighet i planeringen 
av verksamheten.  

Ett viktigt perspektiv för att öka delaktigheten är tillgängligheten. Sundbybergs stad har, liksom 
de flesta av landets kommuner, en mycket lång väg kvar innan man kan kalla sig en tillgänglig 
stad. Ett steg i rätt riktning vore att göra en inventering av de utmaningar som återstår.   

Miljö och klimat 

Dagens miljöproblem handlar väldigt mycket om klimatet och utsläppen av växthusgaser. 
Sundbyberg måste dra sitt strå till stacken i denna globala överlevnadsfråga. Vi behöver en rättvis 
och ordnad övergång till ett fossilfritt samhälle. 
Den stora miljöboven i Sundbyberg är trafiken. Även om vi är den kommun som har minst bilar 
per person så finns det väldigt mycket trafik på våra vägar och framförallt på kringfartslederna. 
Den stora uppgiften blir att styra över transporterna från bil till kollektivtrafik, cykel och gång. 
Förutsättningarna är för Sundbybergs del goda men vi måste även se problem och lösningar i ett 
regionalt perspektiv. Att till exempel bejaka utbyggnaden av stora trafikleder som Förbifart 
Stockholm, istället för att satsa på kollektivtrafik, leder fel. Behovet av resande, men även gods-
transporter, måste också minskas genom en god samhällsplanering. 

Energibesparing i allmänhet och energieffektivisering vid om- och nybyggnad i synnerhet, ger 
stora vinster för klimat, miljö och ekonomi. Regeringens obefintliga intresse för bostadsfrågan 
och upprustningen av äldre bostadsbestånd, gör att vårt eget bostadsbolag Förvaltaren liksom 
privata värdar, kompenserar sina höga renoveringskostnader med kraftigt höjda hyror. Ett statligt 
stöd skulle premiera både byggandet av hyresrätter och renoveringar samt därmed bidra till ett 
förbättrat klimat. 

Förnybara energislag förknippas ofta med storskaliga anläggningar. Men även mindre 
solvärmeanläggningar och solceller på hustaken bidrar till att minska energikonsumtion från 
externa källor. Kan man dessutom kombinera detta med sk gröna tak så blir miljövinsten större. 
Här kan Sundbyberg visa vägen genom ett samarbete mellan energiforskning och stadens 
fastighetsägare. 

Vänsterpartiet vill införa en vegetarisk dag i veckan inom alla kommunens verksamheter. Detta är 
ett led i både en förbättrad folkhälsa och en klimatsmart konsumtion av livsmedel. En minskad 
köttkonsumtion och därmed produktion, samt en kost baserad på vegetabilier, innebär en 
minskad klimatpåverkan. 
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Sveriges bästa arbetsgivare  

Sundbybergs stad är kommunens näst största arbetsgivare. Staden har ca 1900 anställda och ett 
mycket viktigt arbetsgivaransvar. Verksamheterna ska präglas av ett tydligt, kompetent och öppet 
ledarskap, där alla stadens anställda erbjuds möjlighet att utvecklas i sitt arbete.  

För Vänsterpartiet är det självklart att staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare, inte minst 
för att kunna konkurrera vid nyrekrytering av personal. Därför är det viktigt att arbetet för 
jämställdhet och likabehandling hålls levande i kommunen.  Att återinföra jämställdhetsstipendiet 
är ett sätt att tydliggöra arbetsgivarens vilja till utveckling.  

Sundbyberg ligger idag förhållandevis bra till när det gäller löneskillnader mellan könen (jmf 
Stockholms län). För att motverka de oskäliga löneskillnader som ändå finns så vill vi införa en 
särskild lönepott. Utjämning av löneskillnader mellan män och kvinnor som är anställda inom 
kommunen är för oss en prioriterad jämställdhetsfråga.  

Möjligheten för de som idag är deltidsanställda att istället få heltidstjänster är en annan fråga som 
ökar jämställdheten i staden. Heltid stärker kvinnors försörjningsmöjligheter. Trots tidigare 
politisk vilja att avskaffa ofrivillig deltid så finns det fortfarande anställda som inte erbjuds heltid 
eller rimliga heltidsscheman. Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid 
med rätt till deltid. Men det räcker inte att proklamera en rätt till heltid – man måste också ge 
förvaltningar och anställda rimliga möjligheter att planera verksamheterna och utforma tjänsterna 
på ett bra sätt. Staden måste också minimera antalet timanställda. 

Sundbyberg är en stad med en bra mångfaldskompetens. Här finns människor från världens alla 
hörn och en bred språklig kompetens. Staden måste som arbetsgivare bli bättre på att se kulturell 
och språklig kompetens som en tillgång. Dessutom ska arbetet mot diskriminering skärpas.  

Att bli Sveriges bästa arbetsgivare ska vara en övergripande målsättning för Sundbyberg stads 
verksamheter. Ska denna målsättning kunna realiseras krävs det att alla nämnder och styrelser tar 
sitt arbetsgivaransvar på största allvar.   

Bostad åt alla  

Sundbyberg behöver ett starkt allmännyttigt bostadsbolag och en framtidsorienterad 
stadsplanering för att tillgodose sundbybergarnas behov av bra bostäder till en rimlig hyra. De 
hyresrätter som idag finns kvar i allmännyttan ska behållas. Vänsterpartiet är det enda partiet i 
Sundbyberg som är emot utförsäljningar. Vi måste även börja ställa krav på byggherrarna om att 
hyresrätter måste byggas vid anvisning av mark. Inte minst saknas bostäder för unga, studenter 
och nyanlända.   

Ett ökat antal utförsäljningar, kostsamma renoveringar som höjer hyrorna samt dyra nybyggen, 
bidrar inte till en förbättrad bostadsmarknad för sundbybergarna, utan är istället ett led i en 
process som ökar segregationen samt gör det svårare för låginkomsttagare och ungdomar att bo 
kvar i kommunen.   
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Stora renoveringsbehov samt energibesparingar kräver resurser. Utmaningarna är stora och något 
ekonomiskt stöd från statsmakten är inte att vänta. Vårt kommunägda och demokratiskt styrda 
bostadsbolag Förvaltaren måste pressa kostnaderna för att kunna fortsätta renovera utan att 
hyrorna skenar iväg.  
Vi vill att berörda nämnder tillsammans med Förvaltaren ska utforma en ny social bostadspolitisk 
linje som bidrar till integration och får staden att hålla ihop.  Bland annat så krävs fler billiga 
hyresrätter och ett samarbete med de privata värdarna i staden för att samordna bostadssökandet.  
 

Social välfärd och folkhälsa 

Den sociala hälsan och folkhälsan i stort, hänger ihop. I ett välmående, mer jämlikt samhälle, där 
medborgarna känner en trygghet, där är också folkhälsan starkare. Att kunna påverka sin 
livssituation, ha ett drägligt boende, att barnen trivs i skolan, att ha ett arbete som får ekonomin 
att gå ihop samt att kunna få en bra hjälp när något spårar ur, det kännetecknar ett 
välfärdssamhälle.  
Men vi behöver också äta rätt, motionera mera och sluta röka. Alkohol och andra droger är 
lättillgängliga och fungerar ofta som receptfria ångestdämpande medel när välfärden saknas eller 
inte når fram. Kommunen som arbetsgivare måste föregå med gott exempel och se 
alkoholpolitiken som den sociala fråga det är och nu upprätta den interna drogpolicy som 
fullmäktige beställde 2012.   
 
Kommunens resurser måste samordnas och inriktas på förebyggande insatser, främst mot barn 
och ungdomar. Här har Fokus barn och unga, Barnrådet men även Landstinget en nyckelroll. 
Samarbetet inom Nordvästkommunerna är en viktig verksamhet. Där finns möjlighet till 
samordning och gemensamma insatser. 

 

 

Övergripande uppdrag till samtliga nämnder 

- Jämlikhet, jämställdhet och mångfald ska vara ett överordnat mål i kommunens verksamhet.  

- Förbättrad medborgardialog och delaktighet med särskilt fokus på unga.   

- Rätten till bostad ska säkras genom fler hyresrätter. 

- Sundbyberg ska vara den mest tillgängliga staden.  

- Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska prägla alla verksamheter. 

- Samverkan för en förbättrad folkhälsa. 

- Sundbybergs stad ska bli Sveriges bästa arbetsgivare.  
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Kommunens verksamheter  

 

Kommunstyrelsen  

 
Sundbyberg är en stad i mycket snabb utveckling. Den snabba förändringstakten gör 
medborgardialog och öppenhet särskilt viktigt, men den kräver även långsiktig planering och ett 
visionärt förhållningssätt.   

En kommun i snabb förändring behöver vara lyhörd för dess medborgare. För att Sundbyberg 
ska bli den stad som sundbybergarna vill ha, vill vi fortsätta att utveckla medborgardialogen och 
demokratisatsningarna på flera områden. Vi kan nu glädjas åt förverkligandet av Vänsterpartiets 
förslag om ett Föreningarnas hus/allaktivitetshus i centrala Sundbyberg. Detta blir ett efterlängtat 
lyft för stadens föreningar. Även en nysatsning på Toppstugan i Hallonbergen skulle ge 
föreningar och kulturliv ett nödvändigt lyft i denna stadsdel.  
Toppstugan ingår i projektet Framtid Hallonbergen/Ör, där medborgardialogen är ett nytt och 
nödvändigt inslag i utvecklingen av området. De boende måste tillsammans med oss politiker få 
påverka omdaningen av sitt bostadsområde. De sociala frågorna ska gå hand i hand med 
förtätning och upprustning. 

Vänsterpartiet vill att Sundbybergs stad ska bli en av landets bästa arbetsgivare. Genom en 
översyn av schemaläggning och personalpolitik vill vi avskaffa ofrivillig deltid och göra heltid till 
norm i kommunens alla verksamheter.  

Vänsterpartiet anser att Sundbybergs stad har stora möjligheter att utveckla jämställdhetsarbetet. 
Den styrande minoritetens tidigare beslut, med borgligt stöd, om att ta bort 
jämställdhetsstipendiet, visar på en utveckling i fel riktning. Stipendiet ska återupprättas och 
jämställdhetsarbetet, liksom ett normkritiskt tänkande, ska genomsyra stadens verksamheter. 
Redovisningen av jämställdhetsarbetet i kommunen måste bli bättre. Vi ser fram mot detta i 
kommande årsredovisning.   
Kommunen ska även införa en jämställdhetspott, som del i en låglönesatsning, för att avskaffa 
osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Dessutom ska den mångfaldspolicy som 
beslutades 2012 kompletteras med strategier för bland annat arbetsgivarfrågor. 

Sundbyberg borde ligga bra till när det gäller klimatsmart energiomställning och ha låga 
koldioxidutsläpp. Vänsterpartiet vill att kommunen tar täten i klimatarbetet och blir en förebild 
för hela landet. Med rätt politik kan Sundbyberg bli Sveriges mest klimatsmarta kommun.   
 
Sundbyberg klyvs fortfarande av järnvägen, precis som när staden var ung.  Det är nu glädjande 
att järnvägen ska få en större kapacitet med fyra spår samt att dessa ska grävas ned genom 
stadens centrum, med start 2019. Då kan även stationen göras om till ett riktigt resecentrum. Som 
en konsekvens så kommer stadskärnan att förändras och bli tätare vilket ställer stora krav på 
planering och miljö.  
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En bra klimatpolitik handlar mycket om sänkt energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp, 
men det är också väldigt viktigt hur den energi som används produceras. Kommunstyrelsen 
måste skyndsamt ta fram en ny långsiktig plan för kommunens energiförsörjning. En plan som 
fortsatt baseras på bioeldad kraftvärme/fjärrvärme – och där också avvecklingen av Sundbybergs 
värmeverk Dimslöjan ingår. Kommunägda Norrenergi står inför en utveckling av sin verksamhet. 
Ägarkommunerna Solna och Sundbyberg växer och kapaciteten av värme och kyla måste öka. 
Bolaget har en extremt bra miljöprofil vilken fortsättningsvis måste prägla verksamheten, liksom 
att bolaget ska ägas av kommunerna.  

Sundbyberg har en väl utbredd kollektivtrafik men genom en satsning på gång- och cykelvägar 
vill vi ytterligare minska incitamenten att ta bilen. Dessutom är det positivt för vår hälsa. 

Vilken mat vi serverar i skola, förskola och omsorg är viktig för både miljö och människa. Vi vill 
utvidga den vegetariska dagen i skolan till att gälla en dag i veckan och dessutom i samtliga 
verksamheter. Här måste även det nationella målet om minst 25 procent ekologiska råvaror i alla 
måltider ingå. Vi vill också pröva möjligheten att i enkla former servera frukost på högstadiet. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadens folkhälsa. Sundbyberg har en dålig 
folkhälsa, mycket beroende på missbruk samt bristen på ekonomiska och sociala förutsättningar. 
Här krävs ett långsiktigt förebyggande arbete där även landstinget har en stor roll. 

Sundbybergs stad ska fortsätta att arbeta för en ökad etisk konsumtion och rättvis handel. Staden 
blev i mars 2013 diplomerat som ett Fairtrade City, enligt ett tidigare förslag från Vänsterpartiet.  
Men det räcker inte bara med ett diplom utan arbetet måste ständigt utvecklas i hela staden. 
Kommunstyrelsen har satt som sitt mål att alla i kommunkoncernens egna verksamheter ska fika 
Fairtrade i januari 2014 och detta måste följas upp. 

Vid stadens upphandlingar så måste vi ställa tuffare krav. Vänsterpartiet vill se kraftfullare 
skrivningar i stadens upphandlingspolicy när det gäller kollektivavtal, etiska krav, klimat/miljö 
samt att vi tar med krav gällande jämställdhetsplaner, tillgänglighet och systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Kommunens krav på praktikplatser hos lämpliga företag bör kompletteras med 
traineeplatser. Uppföljningen behöver också bli bättre. Skrivningen om att LOV kan tillämpas 
som ett alternativ till upphandling, ska tas bort.      

Kommunstyrelsen har även till uppgift att bevaka att barnkonventionen efterlevs. En del av detta 
arbete ligger hos barnrådet. Rådet har en viktig funktion men verksamheten behöver utvecklas. 
Till exempel så kan rådet sätta upp en struktur för hur vi kan låta barn komma till tals i frågor 
som berör dem, i enlighet med barnkonventionen. 

Exploateringsärendena hanteras av kommunstyrelsens exploateringsutskott. Den styrande 
minoriteten måste sätta press på byggföretagen som vill bygga i vår stad, odla kontakter med 
mindre byggföretag som vill bygga hyresrätter, ställa krav på hyrestak före produktion samt 
utnyttja tomträttsinstrumentet. 
Dessutom vill Vänsterpartiet att alla gator inom kommunen på sikt ska vara kommunägda.  
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Uppdrag till kommunstyrelsen  
 .  

- Identifiera och avskaffa osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. En jämställdhetspott 
införs. 

-En fortsatt översyn av schemaläggning och personalpolitik för att avskaffa ofrivillig deltid och 
göra heltid till norm i kommunens alla verksamheter.   

- En vegetarisk dag per vecka införs i kommunens alla verksamheter.  

- En ny energiplan för produktion och distribution av grön värme och el inom Norrenergi, tas 
fram.    

- Att på prov servera en enklare frukost till elever på högstadiet. 

- Stärk stadens upphandlingspolicy med tuffare krav, bland annat med att komplettera kravet på 
praktikplatser med traineeplatser. 

- Låt Barnrådet upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som 
berör dem.  

-Upprätta en långsiktig plan för att alla stadens gator ska bli kommunala.  
 
 
  
Kommunbidrag för 2014: 170,4 mkr                     
 
Plan för 2015: 175,0 mkr           
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Grundskole- och gymnasienämnden  

Skolan är den främsta arenan för att skapa lika förutsättningar för alla, en plats där alla barn och 
ungdomar i Sundbyberg ska ges de verktyg de behöver för att klara sig som samhällsmedborgare, 
på arbetsmarknaden och i livet i stort. Det är därför oerhört viktigt att vi i Sundbyberg har en 
skola för alla på riktigt. En skola för alla innebär att alla elever får det stöd de behöver och har 
rätt till för att ta till sig undervisningen. En skola för alla utgår från elevernas behov och 
förutsättningar. En del elever behöver mer stöd, andra mer tid, en del behöver mindre klasser 
eller andra undervisningsformer. Allt detta vet lärarna i våra skolor och det är vår uppgift som 
politiker att se till att de har resurser nog att utgå från dessa varierande behov. Den absolut lägsta 
målsättningen är att alla elever skall nå upp till de mål som slås fast i läroplanen för respektive 
årskurs.  

Det är också vårt ansvar att de skattepengar som tilldelas skolan kommer eleverna tillgodo. Det är 
därför oacceptabelt att privata skolor tar ut vinster som annars hade kunnat återinvesteras i 
verksamheten. Till exempel har de kommunala skolorna i Sundbyberg nära 100 % behöriga lärare 
medan privata alternativ i närområdet har så få som ner till 40 %. Det är så klart av högsta vikt att 
detta kommer till föräldrars kännedom.  På kommunal nivå kan vi inte stoppa systemet där ett 
fåtal gör miljonvinster på vår gemensamt finansierade välfärd men vi kan verka för att de 
kommunala skolorna skall vara det självklara valet för elever och föräldrar. Men för att pengarna 
ska komma eleverna till godo, innebär det också att vi måste se hur mer pengar kan gå till 
undervisning och mindre till lokaler eller administration, även inom den kommunala skolan.  
Sundbybergs skolor ska vara de mest attraktiva i området, både vad gäller elevernas som lärarnas 
arbetsmiljö och förmågan att nå fastslagna resultat. Det är det bästa konkurrensmedlet. 

För Vänsterpartiet är det självklart att målet ska vara att alla elever i första hand ska vilja gå i den 
kommunala skolan. En förutsättning för att så ska ske är så klart att alla barn känner sig 
välkomna i den kommunala skolan. Det har visat sig att eleverna i Hallonbergen inte har någon 
hemvistskola i kommunen. Det innebär att dessa elever får ta de platser som blir över och 
därmed inte är garanterade att bli placerade med sina kompisar. Helt enkelt så saknar dem de 
rättigheter som andra barn i kommunen har. Detta är inte acceptabelt och under året måste även 
eleverna i Hallonbergen ges samma rättigheter som alla andra.  

Vi vill att lärare och rektorer skall få syssla med det de är bäst på – den pedagogiska 
verksamheten. Självklart ska skolorna ha en budget i balans men för att uppnå fokus på 
kärnverksamheten måste förvaltningen vara behjälpliga med administrationen. Det är inte 
acceptabelt att mer tid går åt till ekonomihantering än till pedagogisk utveckling. Rektorernas 
huvudmål och fokus måste vara att alla elever skall nå upp till målen – vi har inte råd att inte satsa 
på skolan och vi har inte heller råd att satsa fel!  

Vänsterpartiet har under det gångna året tagit initiativ för en samling kring skolfrågor med fokus 
på en åtgärdsplan som alla partier kan vara överens om. Kommunen bör nu verka för ett 
handslag för skolfrågorna, likt de handslag man arbetat fram för exempelvis 
funktionshinderfrågor. Syftet är att använda all den forskning och de beprövade metoder som 
finns för att höja resultaten i skolan. 

Vi vill ha en skola för alla. En skola där undervisningen bedrivs på skoltid, inte där eleverna 
förväntas läsa sig till kunskapen på egen hand på kvällar och helger. Det är viktigt för att man ska 
ha tid och utrymme för annat än skolan men också för att alla barn har olika förutsättningar. En 
del får hjälp hemma, andra är trångbodda och kan inte finna ro. Några har föräldrar med olika 
typer av problem. Att undervisningen sker på dagtid och med pedagogiskt stöd är avgörande för 
en jämlik skola där alla når målen.  
Men ibland kan man behöva repetera det man lärt sig under dagen. Vi vill därför fortsätta med 
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den läxhjälp som erbjudits under 2013. Detta är dock inte tillräckligt. Som nämnts ovan har en 
del elever större behov än andra. Detta kan gälla under en viss tid och i ett eller flera ämnen. Det 
kan också gälla under längre tid. Särskilt svårt kan det vara för elever som kommer upp i tonåren 
med allt vad det innebär av stress. Därför måste speciallärarna återinföras i de kommunala 
skolorna i Sundbyberg. Detta som ett sätt att stödja enskilda elever som har behov av extra stöd 
men också för att stödja klasser eller grupper under kortare eller längre tid. 

Ytterligare ett sätt att utgå från elevernas behov är att fortsätta med de pedagogiska måltiderna, 
erbjuda enklare frukost på högstadiet samt jobba aktivt med elevhälsa. Naturligtvis så ska skolan 
servera en god och näringsrik lunch där de vegetariska rätterna står på matsedeln en dag per 
vecka.  
Jämställdhet är en hälsofråga och en rättighetsfråga som berör alla. För att stärka flickorna vill vi 
att flickor i årskurs nio erbjuds schemalagda kurser i feministiskt självförsvar. Samtidigt har 
många pojkar behov av att prata om manlighetsnormer och självklart ska det även därför finnas 
killgrupper. Elevhälsoarbetet kan utvecklas på en mängd sätt. Sedan en tid tillbaka finns det 
medel att söka från Skolverket för detta ändamål. Detta bör göras för att ge skolan bästa möjliga 
förutsättningar till ett gott elevhälsoarbete. 

En del av dagen befinner sig de yngre eleverna på fritidshem. Fritids är en ofta förbisedd 
verksamhet på skolorna. Ofta är det allt för få vuxna som ska bedriva verksamhet för väldigt 
många barn. Den senaste tiden har det kommit nationella larmrapporter om att verksamheten 
måste förstärkas med fler vuxna. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att genomlysa 
fritidsverksamheten i kommunen för att förstärka den samma. Vänsterpartiet drev i budget 2013 
igenom att en särskild satsning på fritidshemsverksamheten i syfte att öka personaltätheten. Detta 
har ännu inte infriats.   

Sundbyberg är en kommun som växer, och växer snabbt! Det innebär att vi också måste 
expandera den kommunala skolan för att kunna erbjuda plats till de nya sundbybergarna. Men vi 
behöver även se över behovet av en kommunal gymnasieskola för teoretiska program. Detta 
saknas i kommunen idag och risken är att detta blir ytterligare en tröskel för vissa elever att läsa 
vidare på gymnasiet samt att vi inte kan erbjuda plats till de som gått på privata skolor som lägger 
ned när vinsterna sviktar. 

Vi vill ha en skola för alla. 
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Uppdrag till Grundskole- och gymnasienämnden 

- Eleverna i Hallonbergen ska ha samma rätt till hemvistskola som andra elever i         
Sundbyberg. 

- Extra stöd till rektorer i ekonomihantering, upphandling och administration. 

- Att verka för ett handslag för skolan, med syfte att höja elevernas resultat, genom att garantera 
eleverna rätt till likvärdig utbildning. 

- Återupprätta speciallärarfunktionen. 

- Flickor i årskurs nio ska erbjudas feministiskt självförsvar på schemalagd skoltid och pojkar ska 
erbjudas killgrupper. 

- Sundbyberg ska även i år söka medel från skolverkets satsning på elevhälsoarbete. 

- Arbetsmiljön ska utvecklas i dialog med eleverna i de högre årskurserna. 

- Inför en enklare frukost för högstadieeleverna (åligger kommunstyrelsen).  

- En vegetarisk dag per vecka införs (åligger kommunstyrelsen). 

- Planera för en ny kommunal gymnasieskola i centrala Sundbyberg. 

 

Kommunbidrag för 2014: 480,6 mkr                     
 
Plan för 2015: 527,4 mkr              
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Förskolenämnden  

Grunden för Vänsterpartiets förskolepolitik är att alla barn i Sundbyberg ska ha rätt till en god 
omsorg och en bra pedagogisk verksamhet. Det är en förutsättning för att föräldrar ska kunna 
delta på arbetsmarknaden men förskolan är också en självständig pedagogisk verksamhet som är 
viktig för barnens utveckling. Den stora inflyttningen av barnfamiljer gör att behovet av 
förskoleplatser ökar i Sundbyberg. Det ställer stora krav på kommunen att i snabb takt bygga fler 
förskolor och samtidigt förbättra kvaliteten. 

Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att för att uppnå målen införa tak på barngruppernas 
storlek. På sikt vill Vänsterpartiet minska barngruppernas storlek till att omfatta 15 barn per 
grupp. Med tanke på att behovet av platser är mycket stort så ser vi inte att detta är möjligt att 
uppnå under budgetåret, men vi vill att steg tas i denna riktning. I avvaktan på att barngruppernas 
storlek ska kunna minska till 15 barn per grupp är det nödvändigt att öka personaltätheten i 
befintliga och nya förskolor. Vi anser att målet på sikt ska vara max fem barn per vuxen. Detta är 
en förutsättning för att den pedagogiska verksamheten ska få genomslag. Inte minst när det gäller 
språkutveckling. Samtidigt behöver just språkutvecklingen ytterligare stärkas, också genom ett 
medvetet arbete med modersmålsundervisning. 

Förskolelärare och annan personal inom området är en mycket eftertraktad yrkesgrupp, inte 
minst i vårt geografiska närområde. För att det ska bli möjligt att rekrytera den personal vi vill 
måste kommunen arbeta för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för de anställda. Att 
minska barngrupperna är ett sätt. De som bäst vet hur man skapar en bra grund för rekrytering 
av personal är så klart den befintliga personalen. Samtal med de fackliga organisationerna är en 
viktig kunskapskälla i detta arbete. Vänsterpartiet har tidigare lämnat konkreta förslag till 
förbättringar, till exempel att ha en positiv syn på kompetensutveckling, möjlighet till klädbidrag 
samt att se över möjligheten till lediga klämdagar.  

Att vi redan i förskolan lägger grunden för jämställdhet och allas lika värde är av högsta vikt. På 
vissa förskolor i Sundbyberg har därför genomförts särskilda satsningar på genuspedagogik. Detta 
arbete bör spridas till så många förskolor som möjligt. Den särskilda satsning på att rekrytera fler 
män till förskolan, som Vänsterpartiet har föreslagit, måste genomföras. 

Förskolenämnden har också att utöva tillsyn över de privata förskolor som finns i Sundbyberg. 
Under året har det vid flera av dessa tillsynstillfällen framkommit att dessa förskolor inte jobbar 
med att utveckla barnens hemspråk.. Inte sällan är också föräldrar missnöjda med såväl 
öppettider som bemötande. Då bristen på kommunala förskoleplatser är ett faktum är det svårt 
för föräldrar att detta till trots välja bort dessa förskolor. Förskolenämnden måste därför bli 
bättre på att ställa krav vid godkännande av nya förskolor och dessutom förbättra den tillsyn som 
görs genom uppföljning.  

Slutligen, under ett antal år har Vänsterpartiet drivit frågan om barnomsorg på obekväm 
arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Den styrande minoriteten har äntligen tagit tag i 
frågan och nu har till slut ett ”nattis” öppnat i Storskogen.  
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Uppdrag till Förskolenämnden  

- Den prisbelönta genussatsningen inom förskolan ska spridas till fler förskoleenheter.  

- Personaltätheten inom förskolan ska på sikt förbättras till 5,0 barn per personal. 

- Barngruppernas storlek i förskolan ska på sikt minskas till 15 barn.  

- Utveckla hemspråksundervisningen från tidig ålder och stärka elevers flerspråkighet.  

- Stärk kravprofil och tillsyn för de privata förskolorna. 

- En vegetarisk dag per vecka införs. 
 
 
Kommunbidrag för 2014: 341,3 mkr                     
 
Plan för 2015: 373,9 mkr                
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Individ- och omsorgsnämnden 

Vårt behov av social trygghet varierar genom livet. Målsättningen är att alla sundbybergare ska 
kunna leva ett tryggt liv. Det gäller att upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, 
speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom bred samverkan och tidiga 
insatser så kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem – både för 
individen och för samhället. Det förebyggande arbetet ska prioriteras.  När problem ändå uppstår 
så ska socialtjänsten finnas tillhands med service, stöd och behandling.   

Vänsterpartiets gamla förslag om att skapa så kallade ”sociala investeringsfonder” verkar ha fallit i 
god jord och ett förslag är på gång. Den sociala forskningen visar på stora vinster både 
ekonomiskt och socialt om man redan idag förebygger inför framtiden. 

Det är också kommunens uppgift att se till att alla medborgare kan delta i samhällslivet på lika 
villkor. Personer med funktionsnedsättningar och som har behov av särskilt stöd, ska också få 
det. Vi ska fortsätta att bevaka tillgänglighetsfrågorna så att det offentliga rummet blir tillgängligt 
för alla.  

För att kunna leva ett så bra liv som möjligt behöver den som är psykiskt funktionsnedsatt stöd, 
service och hjälp från olika instanser. Ett ombud kan föra personens talan och bevaka personens 
rättigheter till hjälp. Vänsterpartiet vill utöka antalet personliga ombud med ytterligare ett. 

Sundbyberg växer och vi blir snabbt fler invånare. På samma sätt som vi planerar för fler 
förskole- och skolbarn så måste vi även planera för ökande krav på socialtjänsten. För att kunna 
bedriva en mer omfattande men ändå resurseffektiv socialtjänst så krävs vissa prioriteringar. Till 
exempel så behövs en bredare samverkan mellan våra nämnder/förvaltningar men även med 
landstinget och polisen. Denna viktiga verksamhet bedrivs inom ”Fokus barn och unga”. De ska 
även arbeta tätt ihop med Barnrådet.  
 

Dialogen med våra brukare behöver förbättras. Ett försök med brukarråd bör övervägas inom 
nämndens verksamhetsområde, till exempel inom vuxen- och omsorgsdelen. 
 
Sundbyberg har fortsatt många missbrukare. Oroande är speciellt andelen unga missbrukare. 
Detta måste stävjas med riktade insatser. Vi vill även att kommunens hantering av 
serveringstillstånd samordnas med liknande frågor under Individ- och omsorgsnämnden.  

Vid organisationsförändringarna 2009 så flyttades omsorgsfrågorna för personer under 65 år över 
från äldreomsorgen till den nybildade Individ- och omsorgsnämnden. Bistånd gällande hemtjänst 
för personer under 65 år blev dock kvar i Äldrenämnden. Kritik har riktats mot att unga personer 
ska tillhöra Äldrenämnden. Vi ser fram emot den utredning som kommunen enligt vårt förslag 
nu har inlett kring detta.  

För att minska de dyra externa placeringarna så ska vi fortsätta att utveckla och bedriva mer 
verksamhet på hemmaplan. För detta krävs dels nya egna boenden i Sundbyberg eller boenden i 
samverkan med andra kommuner. Här ser vi fram mot det planerade boendet Vandraren i 
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Hallonbergen. Men det krävs även satsningar för att mer intensivt kunna bedriva vård av barn 
och ungdomar i sin hemmiljö.   

Staden har idag en väl fungerande boendekedja men antalet platser behöver utökas. Kommunens 
utförsäljningar av Förvaltarens hyreslägenheter försvårar dock detta. Utförsäljningarna måste 
stoppas och fler avtal med privata värdar måste till.   
Vi vill se ett mål om nolltolerans för hemlöshet. Nämnden måste ta ett större ansvar när det 
gäller hemlöshet och missbruksfrågor. Det kan vara svårt för en liten kommun som vår att klara 
av detta på egen hand. Här måste stat, landsting och länskommuner samverka, till exempel för 
fler boendeformer. De ideella organisationerna kan göra ett kompletterande arbete men det är 
kommunen som är ytterst ansvarig. 

Uppdrag till Individ- och omsorgsnämnden 
  

- Prioritera förebyggande verksamhet. 

- Utöka verksamheten med ett personligt ombud inom socialpsykiatrin.   

- Tillståndsgivningen för serveringstillstånd ska ha en gemensam organisatorisk placering under 
Individ- och omsorgsnämnden. 

- Fortsatt hemtagning från dyra placeringar.  

- Stärk arbetet mot hemlöshet och missbruk – målet är nolltolerans för hemlöshet. 

- En vegetarisk dag per vecka införs. 
 

Kommunbidrag för 2014: 322,1 mkr                     
 
Plan för 2015: 351,1 mkr  
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Äldrenämnden  

 

Vänsterpartiet vill öka de äldres frihet och självbestämmande. Istället för att reducera människor 
till kunder som har att välja mellan olika företag vill vi att det ska handla om verklig valfrihet. 
Verklig valfrihet i vardagen handlar om att faktiskt ha inflytande över vad man får hjälp med, hur 
och när hjälpen utförs. Vi ska jobba med att utveckla tjänster och erbjudanden till alla som 
behöver det för att passa den enskildes behov. För att fler ska kunna ta del av dessa ska en 
hemtjänsttimme inte kosta mer än 100 kr, vilket är ett tidigare förslag från Vänsterpartiet. Tyvärr 
sätter privatiseringarna sina spår även här. Den så kallade RUT-reformen hindrar kommunen att 
hålla ett lågt pris. 

Ekbackens äldreboende ska återtas i kommunal regi. Samtidigt ska byggandet av ett flertal mindre 
äldreboenden göra att staden på sikt kan fasa ut Ekbacken som äldreboende. Mindre 
äldreboenden gör det lättare att skapa en hemtrevlig boendemiljö och en positiv matmiljö.  Dessa 
ska givetvis drivas kommunalt. De äldres matupplevelse ska därtill förbättras genom en större 
andel ekologiska råvaror och vegetariska rätter, och en bättre social samvaro som gör ätandet mer 
rofyllt. Maten ska vara näringsrik och närlagad. Idag finns en fast dietisttjänst inom 
äldreomsorgen vilket har lett till stora förbättringar inom kost och matmiljö på de särskilda 
boendena. Denna förbättring måste även omfatta personer med hemtjänst.  

Vi vill bryta den ofrivilliga sociala isoleringen genom att utveckla verksamheten på våra 
träffpunkter. På sikt kan det finnas behov av ytterligare en träffpunkt i staden.  
Kultur som riktar sig till äldre behöver utvecklas. Även om Sundbyberg idag erbjuder ett 
omfattande program både genom kultur i vården, kulturcentrum och biblioteken så finns det 
mycket kvar att göra. Inte minst för äldre med annat modersmål än svenska så måste 
verksamheten utvecklas. Vi i Vänsterpartiet tycker att all verksamhet inom äldreomsorgen bör 
anpassas för att bättre bemöta personer med annan språklig och kulturell bakgrund än svensk.  

Grunden i kommunens verksamheter ska vara en professionell, utbildad personal som erbjuds 
heltid med schyssta villkor. Ideellt och frivilligt arbete ska ses endast som ett komplement och 
inte som en förutsättning. Att kommunen lägger över ansvaret på anhöriga riskerar att leda till en 
diskriminerande kommunal praxis där yngre kvinnor i familjen förväntas vårda de äldre istället 
för att förvärvsarbeta, studera eller ha en annan sysselsättning utanför hemmet och familjen.  

När man flyttar in på ett äldreboende så ska man kunna känna trygghet i att det är de behov man 
har som avgör vilket stöd man får. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hon eller han 
anses vara. För att nå dit så behöver äldreomsorgen avkommersialiseras. Alla skattemedel ska 
komma välfärdens brukare till godo. Här i Sundbyberg vill vi att införandet av LOV inom 
hemtjänsten avbryts så snabbt som möjligt samt att Ekbacken övergår i kommunal drift. När 
Ekbacken kan kommunaliseras beror bland annat på gällande upphandlingars längd.  

Vänsterpartiet vill se en hemtjänst utan privata vinstintressen som erbjuder det vi menar med 
verklig valfrihet. En hemtjänst som erbjuder valfrihet när det gäller möjlighet att påverka innehåll 
i hjälpen, tydlig vetskap om när hjälpen kommer, vem som kommer och hjälper med vad och 
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möjlighet att påverka. En omsorg som utgår från den enskilde individens behov. Behovet ska inte 
utgå från specifika hjälpinsatser utan från tid, som individen tilldelas men själv fyller med 
innehåll. 

 

Äldreomsorgen är i alla stycken en personalintensiv verksamhet. Förvaltningen och de anställda 
måste ges möjligheter att utforma tjänsterna på ett bra sätt. Vi vill avskaffa ofrivillig deltid och 
minimera antalet timanställda. En god arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveckling är 
viktiga delar i en bra personalpolitik. Inom ramen för kompetensutvecklingen så vill vi att 
förvaltningen HBT-certifieras, med början under 2013. Detta ska nu förverkligas efter att vi har 
fått bifall till vår och Folkpartiets motion i frågan.  

 

Uppdrag till Äldrenämnden  

- Återta Ekbacken i kommunal regi.  

- Bygg fler mindre boenden i kommunal regi som på sikt gör att vi kan fasa ut Ekbacken som 
äldreboende.   

- Maten och matupplevelsen för personer med hemtjänst ska förbättras.  

- En vegetarisk dag per vecka införs.  

- Möjliggör verklig valfrihet inom ramen för den kommunala äldreomsorgen och hemtjänsten.  
Riv upp LOV. 

-  Fortsatt kompetensutveckling för personalen, bland annat i bemötande samt kunskaper om 
genusfrågor.   

 

Kommunbidrag för 2014: 307,6 mkr                     
 
Plan för 2015: 330,0 mkr 
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Kultur- och fritidsnämnden  

 

Sundbyberg är känt för sitt stora kulturutbud. Biblioteket i Hallonbergen, konsthallen i 
Marabouparken och den ständigt nyskapande verksamheten i Kulturcentrum, är bara några 
exempel på Sundbybergs fantastiska kulturliv.  

Vänsterpartiet vill även i fortsättningen se en kulturpolitik som sätter sundbybergarna i centrum 
och som sprider kultur över hela kommunen, så väl geografiskt som över klass och kulturer. Att 
kulturen ska vara tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar av olika slag är 
självklart för Vänsterpartiet.  
 

Kulturcentrums och musikskolans verksamheter är idag väldigt populära och lokalerna räcker inte 
till. Vi vill utöka dessa verksamheter så att alla som vill kan erbjudas en plats. Föreningarna är 
också många och efterfrågan på föreningslokaler är stor. Vänsterpartiet välkomnar beslutet om 
ett Föreningarnas hus – eller allaktivitetshus som det nu kallas – i centrala staden.  

Ungdomars fritid ser olika ut. För en del ungdomar är det bara idrott som gäller medan andra 
saknar fritidsaktiviteter. Här spelar fritidsgården en viktig roll. Generösa öppettider och 
verksamheter som ungdomarna efterfrågar, är avgörande för att fritidsgården ska fungera som en 
mötesplats. 

Biblioteket i Hallonbergen spelar tillsammans med Kulturcentrum en central roll i Hallonbergens 
centrum. Vänsterpartiet vill att biblioteken fortsätter att locka nya besökare med hjälp av 
satsningar på nya medier som t.ex. tv-spel och digitala musikformat. Ett bibliotek är mer än bara 
en lokal med böcker – det är templet i ett demokratiskt samhälle och ska därför vara till för alla 
människor. Vi vill fortsätta att utveckla stadsdelsbibliotek med ett nytt bibliotek i Ursvik. Det är 
glädjande att huvudbiblioteket nu har fått nya och tillgängliga lokaler i Signalfabriken. Detta blir 
ett lyft för biblioteksverksamheten och hela centrala Sundbyberg.  

Vänsterpartiet vill införa en laglig graffitivägg i kommunen, genom att starta upp ett projekt som 
vi kallar ”Härfårman”. Således ges möjlighet att utöva en konstform där människor i olika åldrar 
kan mötas i kreativt skapande. Med en laglig vägg föregår Sundbyberg med gott exempel och 
tydliggör att nolltolerans och kriminalisering av en konstform inte är acceptabelt. Graffiti ska, på 
samma sätt som akvarellmålning och hemslöjd, ha en naturlig plats i kulturlivet. 

Sundbyberg växer och vi blir allt fler. Detta leder även till att våra idrotts- och friluftsanläggningar 
måste utökas samt att förutsättningarna för spontanidrottande måste förbättras. Utbyggnaden 
och moderniseringen av Simhallen är en bra början. Vänsterpartiet vill också påskynda arbetet 
med att ta fram en plan för en ny friidrottsanläggning i Sundbyberg. I Ursviks motionsområde 
behövs en upprustning och utbyggnad av motionsspåren. Ursviks motionsgård är sliten och 
uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och måste ersättas med en ny motionsgård.  
En utbyggnad av anläggningarna har också en betydelse för vårt viktiga folkhälsoarbete. För att 
klara folkhälsomålen så anser Vänsterpartiet att anläggningarna ska drivas av kommunen. Detta 
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för att garantera låga avgifter och god tillgänglighet för alla, oberoende av ekonomiska 
förutsättningar. 

Nolltaxa ska fortsätta gälla för kommunens anläggningar när de utnyttjas av idrottsföreningarnas 
ungdomsverksamhet. Stödet till föreningslivet ska ge förutsättningar för en bra verksamhet. 
Tjejers och killars idrottande är lika mycket värt. Föreningsbidragens utformning ska präglas av 
ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Marabouparkens verksamhet måste kunna garanteras ekonomiskt. Parken/konsthallen ska ha 
generösa öppettider och vara tillgänglig för alla. Inträdet i konsthallen ska hållas lågt. 
 

Vänsterpartiet vill, i enlighet med en gammal Vänsterpartimotion, att ett kommunalt ridhus 
byggs. Detta håller nu på att verkligas i Milo-området. Ridsporten är ett stort intresse hos många 
tjejer och ger även personer med funktionsnedsättning en möjlighet till kontakt med djur och 
natur. 

 

  

Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden  

- Utöka öppettiderna på fritidsgårdarna. 

- Fortsatta satsningar på nya medier på biblioteken.  

- Planera för ett nytt stadsdelsbibliotek i Ursvik.   

- Utreda plats för en vägg för laglig graffiti, ett ”Härfårman”-projekt 

- Ta fram en plan för en ny friidrottsanläggning. 

- Ta fram en plan för ny motionsgård i Ursvik. 

   

Kommunbidrag för 2014: 116,1 mkr                     
 
Plan för 2015: 130,5 mkr 
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Stadsbyggnads- och miljönämnden  

 

Vänsterpartiet vill skapa plats för fler sundbybergare, bygga fler hyresrätter och studentbostäder 
men samtidigt värna kommunens attraktiva grönområden och skapa en mer tillgänglig stadsmiljö. 
Ett tydligt regelverk för kompensation för bebyggd park- eller naturmark ska upprättas.  
Trädplantering, rabatter och gräsmattor måste planeras in i exploateringsprocessen. Vid all 
stadsplanering så ska ”de gröna kilarna” mellan våra gröna områden beaktas.  

Sundbyberg är känt för sina fina planteringar, något som alla sundbybergare uppskattar. Därför är 
det viktigt att parkförvaltning och växthus förblir i kommunal ägo. 
 
Sundbyberg är hett att bo i och byggherrarna vill gärna bygga här. Tyvärr så byggs det bara för de 
som har tjock plånbok. Kommunen måste vara tuff mot byggarna och ställa hårda krav: 
hyresrätter med rimlig hyra, höga energi- och klimatkrav men även en arkitektur som passar in i 
omgivningen. På grund av klimatförändringen så kommer Mälarens nivå att stiga vilket måste tas 
med i planeringen av byggnationer på låglänta ställen. Alla flerbostadshus måste inte se likadana 
ut - färg, material och form måste kunna varieras utan att husen sticker ut allt för mycket.  I en 
tätbebyggd stad måste vi också acceptera högre hus. Vi vill även att ekologiskt hållbara 
byggmaterial, som exempelvis massivt trä, används. 
 
Att bygga nytt och förtäta ställer krav på en bra dialog med nuvarande boende. Den pågående 
dialogen i Hallonbergen/Ör är ett bra exempel på detta. 
För att kunna satsa speciellt på bostäder med låg hyra så ser vi fram mot ett förverkligande av 
vårt tidigare förslag, att kommunen startar ett projekt tillsammans med någon ideell organisation, 
t ex jagvillhabostad.nu, samt Förvaltaren och framsynta byggherrar och arkitekter. Hyran ska 
bestämmas i förväg och en referensgrupp med bostadssökande kopplas till projektet.  
 

Sundbybergs stad ska ha mycket höga målsättningar inom klimatarbetet. All fysisk planering i 
staden ska utgå från ett mål om minskad energiförbrukning och minskad klimatpåverkan – en 
hållbar utveckling. Utnyttjandet av solenergi måste utvecklas. Solpanelerna på kommunhusets tak 
ska ses som en början på denna utveckling. Staden och dess fastighetsägare, med Förvaltaren i 
spetsen, tillsammans med forskare inom solenergi, måste samarbeta och visa på goda exempel. 
En kombination av gröna tak och solpaneler bör eftersträvas för större klimatvinst. 
 
Sundbybergarna måste få förutsättningar att bli bättre på återvinning av avfall. En hög 
materialåtervinning återför t.ex. glas, papper och metall till sitt kretslopp. Vi minskar på så sätt 
även mängden avfall till förbränning och deponi. Insamling av matavfall kan också ge oss 
välbehövlig biogas. Därför måste matinsamlingen utökas till att omfatta alla hushåll i staden. 
Förvaltaren bör ta täten i denna utveckling när det gäller flerbostadshus. 

Sundbyberg är den kommun i landet med minst antal bilar per person. I Sundbyberg finns 
fantastiskt goda förbindelser med kollektivtrafik. Här har man nära till buss, tunnelbana, 
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pendeltåg och snart också spårvagn. De goda förbindelserna är en av Sundbybergs främsta 
styrkor. Därför är det mycket viktigt att Sundbyberg behåller sin position som en av landets bästa 
kollektivtrafikkommuner så att fler uppmuntras att välja bort bilen.  
 
Vi måste våga ställa hårda krav på bilismen och införa begränsningar, t ex sänkta hastigheter, låg 
parkeringsnorm vid nybyggnation eller helt bilfria nya områden. Ett utvecklat system med bilpool 
bör även prövas. Vänsterpartiet vill att staden även satsar på cykeltrafik, inklusive lånecyklar, 
tillgänglighet för alla samt säkra vägar till och från skolan. I den kommande förnyelsen av 
Sundbybergs stadskärna, med järnvägen i tunnel och ett nytt resecentrum, vill vi flytta bilarna från 
gatan och ge mer plats till trädplanteringar, kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister. För att 
göra detta möjligt vill vi se över möjligheterna att skapa plats för parkeringar under jord. Varför 
inte också utveckla den årliga bilfria dagen i Sundbyberg i enlighet med den internationella 
förebilden (Europeiska trafikveckan).  
 

Kommunens tillståndsgivning gällande serveringstillstånd ligger idag under Stadsbyggnads- och 
miljönämnden. En mer naturlig placering är under Individ- och omsorgsnämnden, där de sociala 
frågorna hanteras. När drogsamordnaren nu har flyttats från Kultur- och fritidsnämnden till 
Individ- och omsorgsnämnden vore det naturligt om alla alkohol- och drogfrågor samordnades 
där.  

Vänsterpartiet efterlyser ett tydligare feministiskt perspektiv i stadsplaneringen. Otrygga 
utemiljöer måste byggas bort för att alla ska våga promenera. För att garantera att både kvinnors 
och mäns behov tas med i planeringen av vår stad, vill vi att det i alla beslut ska finnas en 
konsekvensbeskrivning för jämställdheten, på samma sätt som vi ska granska alla beslut ur ett 
miljö-, barn- och tillgänglighetsperspektiv.  

I en tätnande stad som Sundbyberg, med sina genomfartsvägar, järnväg och kringleder, så blir 
bullret ett allt mer påträngande problem. Det blir svårt att ha en generell lösning för minskat 
buller men en utredning om ljudnivåer och ljudföroreningar i staden kan vara ett sätt att lyfta 
fram problemet. 
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Uppdrag till Stadsbyggnads- och miljönämnden  

- ”Bygg bort” bostadsbristen – bygg fler billiga hyresrätter! 

- Upprätta ett tydligt regelverk för kompensation för bebyggd park- eller naturmark. 
 
- Förbättra och utöka medborgardialogen i stadsbyggnadsfrågor.  

- Ge gång- och cykelstråk utrymme vid nybyggnation och stadsförnyelse.   

  - Sätt upp mål och ta fram en handlingsplan för att utnyttja Sundbybergs fastigheter för 
utvinning av solenergi och anläggning av gröna tak.   

- Hanteringen av serveringstillstånd flyttas över till Individ- och omsorgsnämnden. 

- Jämställdhetskonsekvensbeskrivningar införs i plan och byggärenden.   

- En utredning om ljudnivåer och ljudföroreningar i staden ska genomföras.  

 

Kommunbidrag för 2014: 70,0 mkr                     
 
Plan för 2015: 74,6 mkr             
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Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  

 

Sundbyberg är en kommun med ett gott företagsklimat, något som är viktigt för den lokala 
arbetsmarknaden. En av stadens främsta styrkor är den mycket goda kollektivtrafiken som gör att 
det är enkelt för människor att pendla hit, och som möjliggör för sundbybergarna att ta jobb på 
många ställen i hela Mälardalen.  

Sundbyberg växer och därför tror vi att det blir fler företagsetableringar och arbetstillfällen de 
kommande åren. För att dessa arbeten ska komma sundbybergarna till del vill vi satsa på 
utbildning av unga och arbetslösa – den enskilt viktigaste åtgärden just nu.  

En viktig del av denna utbildning är Komvux vilken öppnar upp arbetsmarknaden för den som 
behöver en andra chans. Därför vill Vänsterpartiet att Komvux ska drivas i kommunal regi med 
höga krav på kvaliteten. 

 
Vi vill utvärdera kommunens insatser för att få fler i arbete. Det så kallade jobbpaketet med 
kommunala visstidsanställningar ska fortgå men vi behöver utveckla konceptet. De unga 
sundbybergarnas behov ska prioriteras i detta arbete. Vänsterpartiet anser att arbetsgivare i 
kommunen bör ta ett större socialt ansvar genom att erbjuda ungdomar sommarjobb. 
Sommarjobb ger ungdomarna arbetslivserfarenhet samt underlättar för arbetsgivarna att hitta bra 
personer när de ska anställa. Av samma anledning anser vi att även personer som går en SFI-
utbildning ska kunna erbjudas sommarjobb. I en förlängning kan detta handla om både kortare 
och längre anställningar över hela året. Ett sommarjobb får inte påverka eventuellt 
försörjningsstöd negativt. 

För att nå arbetslösa ungdomar i kommunen så behöver arbetet inom Unga Vuxna utvärderas 
och utökas. Här ska kommunen jobba med att hitta en metod för att söka upp alla ungdomar 
mellan 18 och 24 år som är arbetslösa och/eller saknar sysselsättning. Vi föreslår att ett projekt 
inrättas tillsammans med Arbetsförmedlingen, nämnden och Fastighets AB Förvaltaren. 
Någon/några arbetsförmedlare placeras i ett bostadsområde där Förvaltaren har kontor. 
Förvaltaren deltar med sin lokalkännedom samt med kontorsutrymme.  
Sammantaget så måste det vara kommunens ambition att ingen ung ska behöva sakna 
sysselsättning längre än 90 dagar.  

 
De som flyttar till Sverige och Sundbyberg från utlandet ska ha samma möjligheter som andra att 
bli en del i det svenska samhället. Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret för 
flyktingmottagandet, men även kommunen måste jobba aktivt med dessa personer. Vi ska 
erbjuda rehabilitering för de som utsatts för tortyr och/eller våldtäkt, fysiska och psykiska skador 
av t ex krig och förföljelse. Här ska alla mötas utifrån sina behov och förutsättningar, utan 
klassificering utifrån ålder, kön, sexualitet, religion och funktionshinder. Alla handlingsplaner ska 
upprättas utan könsstereotypa förväntningar från vare sig samhällets eller familjens sida. Barnens 
behov ska särskilt uppmärksammas och de ska snarast erbjudas hälsovård och skolgång.  
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En utbildning i svenska av högsta kvalitet krävs för att de nyanlända ska komma in i det svenska 
samhället och kunna komma ut i arbete. Utbildningen ska utgå från deltagarnas kunskaper och 
erfarenheter och ge täta möjligheter till praktik. Svenskutbildningen ska dessutom innehålla 
samhällsinformation om individens rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

Idag finns det genom samarbete inom länet också tillgång till yrkesinriktad svenskutbildning, 
SFX, som gör att deltagarna snabbare får en chans till egen försörjning. Vi ser att det finns ett 
ökat behov av denna typ av insats. Möjlighet till (vidare-)utbildning för nyanlända ska också 
finnas. 

Vi får inte glömma de personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Personer med 
funktionsnedsättning måste få ett bättre stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Sundbybergs 
stad är i sig en stor och viktig arbetsgivare. Dessutom har kommunen ett omfattande och bra 
samarbete med näringslivet i staden. Detta tycker vi kommunen skulle använda till att utveckla 
traineeplatser och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Många gånger har 
personer med funktionsnedsättning hög utbildning, men kommer trots detta inte ut på 
arbetsmarknaden. Vi anser att kommunen skulle kunna spela en viktig roll för att överbrygga de 
fördomar och den rädsla som kan finnas för att anställa en person med funktionsnedsättning. 

Vårt tidigare förslag om att bilda ett samordningsförbund måste realiseras. Förbundet bör bestå 
av några kommuner i vår närhet, tillsammans med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 
landstinget och det lokala näringslivet. Genom att flera parter träffas kan vi hitta metoder för att 
få fler i arbete, till exempel genom att näringslivet får komma till tals och där organisationerna 
kan beskriva för de andra parterna hur de jobbar med frågorna.  

Kommunen har svårt att rekrytera personal till våra förskolor. Här kan nämnden i sin verksamhet 
starta ett projekt för att intressera arbetslösa för en utbildning som leder till jobb inom 
kommunens förskolor och skolor. En del i projektet ska vara att locka fler män till arbete i 
förskolan. 
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Uppdrag till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden  

- Kommunen ska erbjuda komvux i kommunal regi och ett brett utbud av yrkesutbildningar.   

- Utvärdera och utveckla Unga vuxna-projektet med uppsökande verksamhet för att nå alla 
arbetslösa ungdomar i kommunen.  

- Starta ett lokalt projekt tillsammans med arbetsförmedlingen och Förvaltaren.  

- Inför målsättningen att ingen ung ska behöva vara utan sysselsättning längre än 90 dagar. 

- Nämnden bör utveckla trainee- och praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. 

- Starta ett rekryteringsprojekt som riktar sig mot förskola/skola. 

 
 
Kommunbidrag för 2014: 56,0 mkr                     
 
Plan för 2015: 53,8 mkr              
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Överförmyndarnämnden  

Överförmyndarnämndens uppgift är att i enlighet med bestämmelser i kommunallag, föräldrabalk 
och annan tillämplig lagstiftning utöva tillsyn i förmyndarskapsfrågor och att ge information och 
service till berörda parter och allmänhet i frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och 
förvaltarskap. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarverksamheten.   

Kommunbidrag för 2014: 3,4 mkr                     
 
Plan för 2015: 3,4 mkr 

 

 

Valnämnden  

Valnämnden uppfyller de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen, folkomröstningslagen 
och lagen om kommunala folkomröstningar. Under 2014 kommer det att ske två val, val till EU-
parlamentet samt allmänna val, därför behövs en utökad budget. 

 
Kommunbidrag för 2014: 3,3 mkr                     
 
Plan för 2015: 0,3 mkr  

 

 

Revision  

Att vara revisor är ett kommunalt förtroendeuppdrag och syftet är att med oberoende, saklighet 
och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Enligt kommunallagen 
ska revisorerna årligen granska all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser samt 
eventuella fullmäktigeberedningar i den omfattning som följer av god revisionssed.   

 
Kommunbidrag för 2014: 1,4 mkr                     
 
Plan för 2015: 1,5 mkr  
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Kommunala bolag  

 

Sundbybergs stadshus AB  

Koncernbolaget Sundbybergs stadshus AB har en sammanhållande funktion för de ingående 
bolagen. Stadshus AB ska verka för samordningsvinster för stadens och medborgarnas bästa 
enligt fullmäktiges uppdrag. Bolaget ska också, tillsammans med Sundbybergs stad, vara en 
pådrivande kraft i utvecklandet av tjänster till kommunens medborgare och ett redskap för att 
möta framtidens utmaningar. Stadshus AB är moderbolag för Fastighets AB Förvaltaren, 
Lokalfastighetsbolaget, Ursvik Sopsug AB och Infrastruktur AB. Lokalfastighetsbolaget har i 
uppdrag att sälja delar av sitt olönsamma bestånd vilket också har skett. Centralt belägna 
kommersiella lokaler, främst Hallonbergens och Rissne centrum, ska dock för hyresgästernas 
bästa värnas från försäljning. Infrastruktur AB lyckades i början av 2013 få till ett avtal med 
Trafikverket så att järnvägen genom staden kommer att förläggas i tunnel. 

Stadshus har idag en organisation som är större och dyrare än den samlade nyttan för 
kommunen. En rejäl genomlysning krävs för att se hur Stadshus organisation och verksamhet ska 
se ut framöver. Koncernledningen har nu startat en sådan process men ytterst är detta en politisk 
fråga.  

 

Fastighets AB Förvaltaren  

Förvaltaren är stadens allmännyttiga bostadsbolag och ett viktigt verktyg för att garantera 
bostadsförsörjningen i Sundbyberg. Bolagets bostadsbestånd behöver förnyas och fler bostäder 
byggas. Samtidigt står bolaget inför utmaningen att göra omfattande renoveringar av bostäderna i 
framförallt Hallonbergen, Ör och centrala Sundbyberg. Renoveringen och upprustningen av 
dessa fastigheter måste vara ett prioriterat arbete för Förvaltaren.  

För att det invändiga underhållet av bostäderna inte bli eftersatt, vill vi uppdra åt bolaget att i 
samråd med Hyresgästföreningen ta fram en ny modell för periodiskt lägenhetsunderhåll vilket 
kan ersätta dagens VLU-system.  En sådan modell blir väldigt dyr och den måste därför 
genomföras i etapper.  

Förvaltarens försäljningar av bostadsfastigheter till bostadsrättsföreningar måste upphöra då de 
sociala konsekvenserna av utförsäljningspolitiken ökat segregationen och gjort det svårare för 
sundbybergare med lägre inkomster samt unga, att hitta en bostad. Ca 1600 lägenheter har sålts 
sedan utförsäljningarna började 2008.  

Vänsterpartiet vill också låta Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren skapa andra 
boendeformer i de mest segregerade områdena, t.ex. i Duvbo.  Förvaltaren ska också ges i 
uppdrag att bygga trygghetsboenden med hyresrätt.  
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Boendeformer som kan komplettera den traditionella hyresrätten och som idag saknas i 
Sundbyberg, är kollektivt boende och hyresradhus. Förvaltaren bör planera för ett kollektivhus 
med hyresrätter i samband med förtätningen av Hallonbergen/Ör eller i Ursvik. En radhuslänga 
kan kanske också passa in i dessa områden. 

Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att Hyresgästföreningen ska få adjungera en representant i 
Förvaltarens styrelse, detta för att förbättra informationsutbytet. Vi anser att detta ska 
genomföras omgående. Vi har dock fått igenom att Förvaltaren ska utveckla ett system 
tillsammans med de boende så att de kan påverka omfattningen vid renoveringar och underhåll. 
Båda dessa förslag är högaktuella när nu Förvaltaren ska renovera flera av sina fastigheter. 

 

Norrenergi & Miljö AB  

Sundbyberg äger en tredjedel och Solna två tredjedelar av bolaget. Sundbyberg är i stort behov av 
en långsiktig plan för den egna energiförsörjningen. Det politiska läget har förändrats och detta 
får konsekvenser för Norrenergi. Det tidigare planerade kraftvärmeverket vid trafikplats Kista är 
skrinlagt. Nu krävs att en ny plan tas fram för att säkra den långsiktiga produktionen av 
fjärrvärme – utan att rubba Norrenergis extremt goda miljöprofil. I planen vill vi att en 
avveckling av Sundbybergs spetslastverk Dimslöjan ingår. Ledningsnätet ska fortsatt ägas av 
kommunerna.  
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Resultaträkning 2014 

 

Nämndernas nettokostnader   1692 

Avskrivningar      125      

Verksamhetens nettokostnader                         1817     

 

Skatteintäkter, skattekrona 19,08  1706                                

Generella statsbidrag och utjämning    101                         

Finansiella intäkter (inget uttag från Stadshus)     26         

Finansiella kostnader       -9        

 

Årets resultat         7         

Jämförelsestörande/exploatering       7 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande       0        
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Kommunbidrag (mnkr)     Budget 2013           Budget 2014    Plan 2015 
Kommunstyrelse                      154,4          170,4              175,0 

Grundskole- och gymnasienämnd                     445,5          480,6              527,4 

Förskolenämnd                      339,3          341,3              373,9 

Individ- och omsorgsnämnd                       308,9          322,1                   351,1 

Äldrenämnd                        314,0          307,6              330,0 

Kultur- och fritidsnämnd                       110,0          116,1              130,5 

Stadsbyggnads- och miljönämnd                                            70,9            70,0                     74,6
  

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd                        54,6           56,0               53,8   

Överförmyndarnämnd                           3,2             3,4                 3,4     

Valnämnd                            0,2              3,3                 0,3 

Revision                            1,4              1,4                 1,5 

      

Summa                                                                       1810,3                        1872,2                 2021,5 
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Vänsterpartiets budget 2014 med plan för 2015 
 

Förslag till budgetförstärkningar, mkr 
 

    2014 2015 

Kommunstyrelsen Jämställdhetspott 1,5  1,5 
  Frukost högstadiet 0,4 0,4 
  totalt  1,9 1,9 

 

Grundskole- & gymn. Feministiskt självförsvar/ 
  killgrupper  0,2 0,2 
  Satsning fritids 3,0 3,0 
                                            Läxhjälp  0,3 0,3 
  Kvalitetsuppföljning inom  
   skolan  0,8 0,8 
  totalt  4,3 4,3 

 
Individ- & omsorg Personligt ombud 0,4 0,4 
   Info tobak  0,2 0,2 
                                            Hemlöshet & missbruk 0,8 1,0 
  totalt  1,4 1,6 

 
Äldrenämnden Kompetensutveckling 0,4 0,6 
 

Kultur- & fritid Fritidsgårdar öppettider 0,9 0,9 
   Härfårman-projekt 0,1 0,1 
   totalt  1,0 1,0 

 
Komp- & arb marknad Projekt Af/Förvaltaren 0,1 -- 
   Komp försörjning skola/ 
   förskola  0,3 0,3 
   totalt  0,4 0,3 
    ---------------------- 

  Summa  9,4 9,7 

 

 

Budgeten bygger på en skattehöjning om 20 öre. 

 
Inget uttag från Stadshus AB 2014 = 8 mkr vilket är ändrat i resultaträkningen. 

 
Ombudgeterat från KS och SMN, totalt 3,2 mkr vilket tillförs GGN/speciallärare. 

   


