
 

1 

 

 
 

Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015 

Inledning 

Vi började året med att sitta i styre tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Under hösten blev det allt mer uppenbart att Centerpartiet befann sig på en 
annan plats och i november bekräftade de att de lämnade samarbetet för att gå ihop med 
Miljöpartiet och Moderaterna i opposition. Efter några veckor av förhandlingar anslöt sig även 
Kristdemokraterna och Liberalerna och maktskiftet var därmed en realitet.  

Vänsterpartiet inledde året med Klara Ernemo som politisk sekreterare till dess vi fått Sofia Kuno, 
som nu tjänstgör som partiets politiska sekreterare, på plats. 

Vi har gjort över 88 studiebesök, träffat fackförbund och anställda i staden. Vi har haft besök av två 
av partiets Riksdagsledamöter (Jens Holm och Hans Linde) och vi har träffat Vänsterpartister i 
Södertälje, Botkyrka, Stockholm och Upplands Väsby. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bestod vid årsskiftet av Jesper Wiklund, Veronica Kallander, Peter Laine och Ina 
Franzén som ordinarie samt Sasan Kanani och Klara Ernemo som ersättare. Tillsammans med S, C och 
Kd var vi ett mandat ifrån majoritet i fullmäktige så vi behövde förhandla våra beslut med ett annat 
parti eller hoppas på att Sd inte skulle gå med Moderaterna m fl. Dessvärre så vägrade Mp och 
Liberalerna förhandla med oss och Sd valde att alltid ställa sig på övriga oppositionens sida när de fick 
chansen.  

Stora frågor under 2015 har varit budgeten som togs i december, beslut om att höja 
kommunalrådens löner med 20 % (12.000 kr/ extra i månaden)  samt utöka Kommunstyrelsen till 13 
mandat så att Sverigedemokraterna kom in. Kommunfullmäktige har också tagit nya långsiktiga 
ekonomiska mål som innebär att staden ska sträva mot ett överskott på 2 % och att tillfälliga 
inkomster (tex från markförsäljning eller från bolagen) inte får räknas in i balansräkningen. Det här 
kommer påverka verksamhetens ramar.  Alla frågor som rör skolan har också blivit stora debatter i 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Jesper Wiklund är ordinarie och Veronica Kallander ersättare. Under kommunstyrelsen finns 
Exploateringsutskottet (EXU) som vid årsskiftet blev Exploaterings- och Hållbarhetsutskottet (EXHU), 
Styrnings- och Ägarutskottet (SÄU) som efter årsskiftet blev Styrnings- och Ägarkommittén. Efter 
årsskiftet har det också tillkommit en Näringslivskommitté samt en Översiktsplanekommitté.  
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I kommunstyrelsen har vi haft majoritet under året, men ungefär samma frågor som i Fullmäktige har 
varit de stora frågorna. Vänsterpartiet har ffa drivit sociala frågor om hemlöshet, 
socialinvesteringsfond och liknande, men även skolfrågor som t ex Duvboskolans utbyggnad.  

I EXU har fokus varit på olika byggprojekt – privata så väl som kommunens egna. SÄU har mest 
fungerat som ett organ för styrningen av stadens bolagskoncern.  

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Tobias Tengström och Klara Ernemo 

Året har präglats av ansträngd ekonomi, ensamkommande flyktingbarn, flyktingboende och 
svårigheter att veta vart vi ska. Arbetet med interbudgeten var knepig, då presidiet inte hade klart för 
sig hur vi ska arbeta eller vad som skulle produceras. Under året kom anklagelser om att vissa i 
nämnden är medlemmar i organisationer som får stöd från kommunen. Som en del av styret var det 
problem att få se handlingarna innan de skickades ut och där genom kunna påverka politiken.   

Ekonomin har blivit bättre, då färre behöver (får) ekonomiskt bistånd, främst tack vare bättre 
konjunktur. Ett område som kostat mer än beräknat är arbetet med barn och unga. Det beror bland 
annat på ökade krav på anmälningar och utredning vid fall som rör barn.  

Uppdragsstöd har getts till några organisationer. Den nystartade kvinnojouren har sökt om bidrag, 
men har inte behandlats under 2015. En satsning som nämnden gjort är ”Framtidsjobben” – ett 
samlat grepp för att få fler i arbete genom anställningsstöd, utbildning, praktik och guidning. 
Uppföljning av påpekanden i tidigare revisionsrapport har fortsatt. Beslut har fattats om ett nytt 
samordningsförbund, där kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassan ska 
samarbeta. Arbete med handlingsplan mot hemlöshet skulle påbörjats men bordlades, sen kom 
maktskiftet. 

 

Kultur-och fritidsnämnden  

Ina Lo Franzén och Hans Hamrin 

I januari 2015 invigdes officiellt den nya simhallen i Sundbyberg, med höj-och sänkbart bassänggolv, 
könsneutralt omklädningsrum och soldäck att använda på sommaren. Vänsterpartiet drev igenom 
sänkta inträdesavgifter på simhallen för pensionärer, studenter och arbetslösa. 

Biblioteket i Halllonbergen har varit ett ämne för nämnden under året, då det är stökigt på 
biblioteket på eftermiddagarna när ungdomar slutat skolan. I brist på annan plats att vara på, har 
biblioteket fyllt funktion som en slags fritidsgård. Vänsterpartiet har lyft vikten av att tillsätta 
ytterligare personal på biblioteket, istället för att som oppositionen velat, stänga biblioteket tidigare 
om eftermiddagarna. I dagsläget har ingen ytterligare tjänst tillsatts pga ekonomiska skäl. 

Under året flyttade fritidsgården Gluggen till nya lokaler i centrumhuset i Rissne.  På nämndens möte 
i december debatterades Gluggen flitigt, då det står klart att Unga Örnar inte skött sitt uppdrag som 
ansvariga för driften av fritidsgården. Vänsterpartiet var det enda partiet som drev linjen att 
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kommunen ska överta driften av fritidsgården, till skillnad från övriga partier som förordade 
upphandling.  Ännu är inget slutgilitgt beslut tagit kring vem som ska driva Gluggen. 

Vänsterpartiet har under året drivit frågan om en laglig grafittivägg, och involverat Aggregat för att få 
hjälp att sätta ihop en fokusgrupp av ungdomar som med intresse för att måla graffiti. Syftet med 
fokusgruppen är att ta reda på vad det finns för önskemål bland ungdomar i Sundbyberg gällande 
placering, storlek och utformning av en laglig vägg.    

Ridskolan, planerad att byggas i Milot, har ännu inte påbörjats en sanering behöver genomföras efter 
att försvarsmakten använt området för provskjutningar och sprängningar vilket förorenat marken.  

 

Grundskole- och gymnasienämnden 

Jesper Wiklund och Eva Eklund-Warnke 

Vi har som i alla nämnder haft majoritet här tills centern hoppade av. Vi har inte haft lika hetsiga 
debatter som i fullmäktige men det är ändå en polariserad nämnd. Samarbetet har fungerat bra 
under året. Stora frågor har varit utbyggnaden av Duvboskolan, behovet av nya högstadieskolor i 
centrala och i Ursvik samt hur vi ska höja resultaten i årskurs 9, inte minst bland nyanlända elever. Vi 
har också haft det regelbundna besöket från Skolinspektionen som kommunen klarade över 
förväntan.  

 

Förskolenämnden 

Maria Lindenryd och Rebecca Mafredas, tidigare Jeanette Stenmark 

2015, nytt år, nytt samarbete. I början av året handlade det mycket om att se till att det nya 
samarbetet skulle fungera bra. Ordförande gav alla en bra introduktion och fokus kunde sedan läggas 
på internbudgeten. Trots de fyra partiernas väldigt olika ideologiska ståndpunkter kunde vi komma 
bra överrens och i ett av de allra tyngsta ärendena, som handlade om barngruppernas storlek och 
personaltätheten, var vi rörande överrens. I december 2014 under budgetfullmäktige röstades det 
igenom ett förslag som gick ut på att minska barngrupperna till max 15 barn per barngrupp. Detta var 
något som ALLA partier stod bakom. Både Socialdemokraterna och även jag som V:s representant 
insåg ganska snabbt hur oerhört begränsande detta sätt att tänka kring barngrupperna var. S, V, C 
och Kd började därför arbetet mot att förändra synen kring barngrupper och personaltäthet. Vi 
hävdade bestämt att barngrupperna ska vara små, men att det som spelar allra störst roll när det 
kommer till kvalitén inom förskolan snarare handlar om personaltätheten och utbildningsnivån hos 
personalen. Vi bad därför förvaltningen utreda detta. I maj kom rapporten som delvis bekräftade vår 
tes, men även gav en utförlig plan över vad som behövdes göras för att målet om 15 barn per grupp 
skulle uppnås. Rapporten visade även hur en plan för att öka personaltätheten skulle se ut. Något 
annat som rapporten också tog upp rörde begreppet avdelning/barngrupp. Det är ett begrepp som 
inte kan appliceras på alla förskolor och det blir därför skevt att prata om avdelningar på det 
traditionella sätt som vi hittills har gjort.   

Arbetet kring giftfri förskola och Grön flagg-certifiering är något som också har pågått under året. Ett 
annat ärende som har tagit mycket tid är Förskolan Lingonet i området Lingonskogen. Det blev dock 



 

4 

 

tyvärr inget av nybygget av förskolan pga det nya blågröna styret. Den ekonomiska rapportern har 
gång på gång visat att nämnden kommer att gå med ett stort överskott vid årets slut, detta främst 
pga en felprognos kring antalet barn inom förskolan. FÖN har gått med ett överskott flera år i rad och 
det har berott på denna ständiga felprognos. Vi i styret, men även oppositionen, ifrågasatte 
förvaltningens sätt att beräkna volymen och bad om en djupare förklaring kring varför det gång på 
gång kan bli en så pass stor felberäkning. Förvaltningen har dock inte gett ett tillfredställande svar. 

 

Äldrenämnden 

Veronica Kallander och Susanne Svärd 

Vänsterpartiet hade vice ordförandeposten, fram till skifte av styre. Sammanfattningsvis: 

- Samarbetet med Socialdemokraterna fungerade väldigt bra  
- Upphandling påbörjades för äldreboende hus H och K på Ekbacken. Centern gjorde en total 

omsvängning när oppositionen ville ta tillbaka hus K i kommunal regi, i syfte att införa LOV 
snabbare.  

- Halvdagsutbildning om LOV arrangerades med bl a Sveriges främsta expert på området, 
Greger Bengtsson.  

- En tvärpolitisk grupp bildades i syfte att utreda hur införande av LOV ska gå till. 
Socialdemokraterna via Eric Vänerlöf var ordförande.  

- Det nya kommunala äldreboendet, Bällstahof, slog i oktober äntligen upp portarna efter att 
öppningsdatumet skjuts fram flera gånger. 

- En undersökning har genomförts om varför Sundbyberg i slutet av 2014 fick så stor ökning av 
hemtjänstinsatser. Undersökningen visar att Sundbyberg har ett högt ohälsotal, en 
socioekonomiskt utsatt befolkning med låg medellivslängd och problematiska hälsovanor.  

 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

Moisés Ubeira och Berit Axelsson  

Året har präglats främst av sista månadernas maktkupp. C och KD lämnade samarbetet för att 
samarbeta med M, MP och L. Innan detta finns dock några intressanta punkter: 

Upphandling. Årets stora utmaning var att få till stånd en policy. Vi var några aktiva som i kontakt 
med andra kommuner och i seminarier, hade börjat skissa på en policy som kunde säkra flera viktiga 
områden som t ex kollektivavtal, sociala krav och miljökrav. Av olika anledningar, sköts ärendet fram 
och nu kanske vi vet varför. Det fanns en bakomliggande konflikt. Mer om upphandling var att 
nyanställningar har ägt rum, men verkar inte vara fulltalig och uppföljning är något man inte kan 
arbeta med. 

I somras sattes spadtaget för utredningen om att omvandla Golfängarna till ett naturreservat. Det 
kan slutligen även landa i att det inte blir ett naturreservat, eftersom det ska bildas i enlighet med 
något eller någon av följande syften (förutom att det ska finns ett starkt allmänt intresse). 
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- Bevara biologiskt mångfald. 
- Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. 
- Tillgodose behov av områden för friluftslivet 
- Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
- Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Vissa tjänstemän tyckte att det inte heller passade/behövde vara ett naturreservat, utan att den 
detaljplan som fanns gav ett starkt skydd redan nu. Bara utredningen kommer kosta en bra slant, och 
det kommer endast att generera ett ställningstagande från förvaltningen. Förvaltningen var dock 
väldigt engagerade i att sträva efter att få Nordic Green Award. Ett pris för fina miljöer, något som 
endast Hagaparken (i Sthlm) har. Andra är Trädgårdsföreningen i Gbg samt Pildammsparken i Malmö. 
Men för att få dessa måste t ex entréerna förbättras och göras tydligare. Ett mycket bättre mål med 
andra ord. 

En annan punkt har varit att vi lyckats stoppa en byggnation av förskola i Rissne, i närhet till gamla 
kommunhuset. Den skulle ligga nära Rissneleden och ansågs därför inte lämpligt. Nackdelen är att 
ingen ny förskola i området verkar ha planerats för. 

En annan fråga som var uppe länge var avseende angöringsplats vid restaurangen Ita Mae, som 
tidigare var en djuraffär. 

Framkomlighet har såklart varit på tapeten och det blev en livad diskussion bl a angående bron som 
knyter ihop Rissne och Solvalla. Några tydliga skrivningar om hur borttagandet av tunneln egentligen 
kompenseras, fanns inte. Utöver detta, är framkomlighet något som övriga drivit själva utan att vi 
behövt påpeka alltför mycket. Vi har t ex fått in skrivningarna att förvaltningen ska utreda 
möjligheten att lösa hisstillgång om man tar bort en trappa, för att kunna ta sig från övre vägen, till 
nedre vägen vid Ekenbergsvägen/Vintergatan.  

Avslutande månader blev det lite passivt eftersom styret ändrades och ärenden stoppades. Nu dags 
för nya krafttag. 

Byggnads- och tillståndsnämnden 

Kina Löwenbrååt Koski och Gustaf Marteleur 

Stämningen i nämnden har varit god. Fram till att den blågröna koalitionen tog över fungerade 
samarbetet tämligen friktionsfritt mellan S, C, V och KD. Den största enskilda konfliktfrågan har varit 
bygglov för balkonger där ofta det allmänna intresset att inte förstöra stadsbilden kommer i konflikt 
med det enskilda intresset att få bygga en balkong till sin bostadsrättslägenhet. Vi och partierna i det 
tidigare samarbetet har konsekvent valt att gå på förvaltningens linje som oftast har inneburit att det 
allmänna intresset har gått före. M och MP som har agerat som en väl sammansvetsad opposition 
har flera gånger reserverat sig mot denna typ av beslut, de har även fått stöd av FP/L som har hållit 
en lägre profil i diskussionerna men alltid i slutändan röstat med M och MP. Det har bl.a. hänt att de 
tre blågröna partierna ovan i sin iver att skydda det enskilda intresset har yrkat bifall på ansökan om 
bygglov som stridit mot detaljplan. 

Ett enskilt ärende som har vållat stor debatt har varit frågan om det koboltblå huset i Duvbo som 
även varit en följetong i lokal media. Husägaren hade utan tillstånd målat sitt hus i en mkt intensiv 
koboltblå färg, detta i strid med de regler och föreskrifter som finns för området. När hon sedan 
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förelades att måla om huset i en annan färg motsatte hon sig detta. Ärendet har därefter överklagats 
av husägaren i alla instanser som alla gett kommunen rätt. Till slut hade husägaren samt kommunen i 
samråd med byggnadsarkivarie hittat två alternativa färger för huset. Den ena färgen passade enligt 
arkivarien mkt bra med hänsyn till områdets karaktär, den andra färgen var mindre lämplig. 
Husägaren själv uppgav att hon kunde tänka sig båda färgerna men att hon föredrog den andra 
färgen. Därefter blev det en lång diskussion som slutade med att nämndens majoritet beslutade att 
gå på förvaltningens och expertisens förslag och välja den första färgen. M, MP och FP reserverade 
sig mot beslutet.  

 

Valnämnden 

Martin Kaan och Jeanette Stenmark 

Valnämnden har endast haft ett sammanträde den 5 februari 2015. Varken ordinarie ledamot eller 
ersättare kunde gå på. Anledningen var bl a att kallelsen kom med endast fem dagars 
framförhållning. 

 

Överförmyndarnämnden 

Roya Asadpour 

Roya sitter som ersättare i Överförmyndarnämnden. Ordförande är centerpartist, en ledamot från 
Socialdemokraterna, en från Miljöpartiet och två från Liberalerna. Kanslichef är Mårten Qwist. 
Mårten har förberett ärenden, gått igenom dem och allt har handlat om en juridisk bedömning och 
ställningstagande. Det har sällan varit några diskussioner. 

Sundbybergs stadshus AB 

Jesper Wiklund 

Stadshus AB är moderbolaget i kommunens koncern. Styrelsearbetet här har mest gått ut på att följa 
upp de andra bolagens ekonomiska utveckling samt se till att ägarens (kommunens) beslut blir 
genomförda. En känslig fråga för Vänsterpartiet är att kommunen under flera år plockat ut pengar i 
bolagen, då är det framför allt uttaget ur Förvaltaren vi vänder oss emot. Under 2015 plockades det 
ut ca 18miljoner, men större delen av det uttaget kom från lokalfastigheter och berodde på att 
fastigheternas värde hade skrivits upp, ca 5 miljoner kom från Förvaltaren. Pengar har också lyfts ur 
Lokalfastigheter och sats in i Infrastrukturbolaget.  
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Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 

Veronica Kallander 

Vi fick via kontrakterad konsult olika arkitektförslag på stadskärnans utveckling efter övertäckningen 
av järnvägen. Det styrelsen tyckte bäst om skickades vidare till EXU.  

Veronica drev att Kommunala rådet för funktionshinderfrågor skulle få insyn mycket tidigt i 
processen. Gängse ordning har annars varit att funktionshinderorganisationerna får detaljplaner att 
kommentera ganska sent i planprocessen.  

 

Förvaltaren 

Fastighets AB Förvaltaren, Förvaltaren HBC AB, Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB, Förvaltaren 
Fastighetsutveckling i Sundbyberg AB 

Christer Rydh och Karin Högström 

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna har varit representerade under året. I styrelsen råder 
sedan maktskiftet blågrön majoritet, med en moderat ordförande och liberal förste vice ordförande. 
Innan maktskiftet hade styrelsen en socialdemokratisk ordförande. Förvaltaren har även bytt VD och 
vi hade under några månader Förvaltarens chef för ekonomi/finans som tf. Ekonomin i bolaget är 
fortsatt god och stabil. Under det gångna året har utförsäljningar planerats för Hallonbergen.  

Förvaltaren har kontaktat samtliga hyresgäster brevledes och kontinuerligt informerat dem om hur 
de bildar brf. Tre fastigheter av fem har bildat föreningar. Ombildningsprocessen inleds med den av 
fastigheterna som haft flest intressenter: Kv Terränglöparen 9 (49% intresserade). 

Viktiga frågor har under året varit följande (detta utan någon prioritet): 

- Ny policy för uthyrning av lokaler och bostäder, elhandel och social hållbarhet. 
- Hallonbergen Centrum, styrelsen beslutade att projektera, handla upp och genomföra 

ombyggnad av HBC till en kostnadsram av 70 mkr. 
- Kv. Ekorren (Storskogen), Vitesförläggandet Förvaltaren fick av kommunen lyftes bort. 

Projektet är avslutat och fick en god slutekonomi. 
- Kv. Ljungen, Kv. Enen (centrala Sundbyberg), Kv. Hundlokan (Ör), Kv. Höladan, Skörden (Stora 

Ursvik) projekt genomförda inom tidplan och budget. 
- Kv Banken (centrala Sundbyberg), slutfördes ombyggnation. Projektet drabbades av problem 

utom Förvaltarens kontroll vilket ledde till extrakostnader. Trots extrakostnader ger 
projektet ett positivt förädlingsvärde. 

- Kv. Skvadronen, stambyten ska genomföras. 
- Västra Ursvik, Avtal skrivet om försäljning av mark till HSB. Förvaltaren byter även mark med 

KB:t (ägs av Vasakronan och NCC). 
- Kv. Vandraren (Hallonbergen), renovering av gård och garage ej påbörjad, Förvaltaren vill 

analysera hur projektet Banken förlöpt först. 
- Kv. Bageriet – Arkaden (Centrala Sundbyberg), planering påbörjad för att bygga in arkaden 

och skapa nya entréer. 
- Beslutades om sponsring/stöd till sociala projektet El Sistema. 
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- Kv. Kartan (Hallonbergen) rivningsentreprenad ska upphandlas och påbörjas. 
- Klockstapeln (Ör). Förvaltaren och HSB ska bygga lägenheter, området utpekades som 

lämpligt för bostäder i medborgardialogen Park-Lek. 

 

Förvaltaren lokalfastigheter AB 

Bert Jagerby 

Bolagsstyrelsen är liten och består enbart av politiker, alla partier utom SD är med. Vd är dock proffs. 
Ordförande har varit Bengt Fasth (s) och vice ordförande Lars Callemo (m). Stämningen på mötena är 
god och alla beslut har fattats i enighet. 

Bolaget bildades pga att vissa lokalfastigheter (hus med enbart kontor eller andra verksamheter) gick 
med stora förluster vilket i slutändan belastade Förvaltarens lägenheter. Uppdraget till lokalbolaget, 
vilket idag är ett systerbolag till Fastighets AB Förvaltaren, var att sälja av förlustbringande 
fastigheter samt att vårda de vinstgivande. Under senare år har de största förlustfastigheterna sålts, 
bl a kvarteret Freden större i Hallonbergen (mittemot stadshuset), och bolaget ägde vid början av 
året 10 fastigheter. Beslutade, tillkommande försäljningar är det så kallade centrumhuset i Ör samt 
parkeringshuset på Kavallerivägen i Rissne (mittemot gamla stadshuset). Båda fastigheterna kommer 
att ingå i stadens planerade bostadsbyggande.  

Ekonomin ser bra ut och bolaget levererar en hel del pengar till Stadshus AB vilka tyvärr försnillar en 
del i form av utdelning till staden. Senaste åderlåtningen på 34 mkr skedde till Infrastruktur AB 
(nedgrävningen av järnvägen), via Stadshus AB. Resultaträkningen pekade i november på ett resultat 
på ca 10 mkr.  

Ursvik sopsug AB 

Veronica Kallander och Cristian Ledezma 

Veronica har tyvärr pga sjukdom inte haft möjlighet att delta i de två möten som varit under året.  

Sundbybergs stadsnätsbolag AB, Sundbybergs bredband AB 

Eva Eklund-Warnke 

Styrelsen har haft två utbildningsdagar på internat och tre styrelsemöten i Hallonbergen. Bolagen är 
välskötta och ekonomin följer budget så syftet med att vi politiker numera sitter i styrelsen tycks vara 
att vi ska promota företaget till Sundbybergs invånare och förklara vilka fördelar och vinster den nya 
tekniken kan få om vi använder vårt stadsnät/bredband på ett kreativt sätt. 

Det finns många idéer och företag som vill vara med och utveckla tekniska lösningar till framförallt 
trygghetsboende och tekniska hjälpmedel för äldre och funktionshindrade. Jag kan tänka mig att 
detta behöver diskuteras i föreningen med framförallt äldrenämnden. 
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Det finns en oro som VD presenterade om att kommuner i framtiden kan få svårt att behålla sina 
bredbandsbolag pga konkurrensbestämmelser. I styrelsen var vi eniga om att kommuners 
infrastruktur var en statlig angelägenhet så att en likvärdighet garanteras. 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Veronica Kallander 

Vi hade ordförandeposten under året. En stadsmiljöinventering, främst längst stationsgatan och 
Sturegatan genomfördes under året. Under året har vi fått besök av samordnaren för våld i nära 
relationer i kommunen. 

Sista mötet för året var en utbildning som riktade sig till alla politiker och tjänstemän och handlade 
om det nya tillägget till diskrimineringslagen, där otillgänglighet nu klassas som diskriminering. 

 

Sundbybergs stads pensionärsråd 

Susanne Svärd 

Vi har på varje sammanträde blivit informerade om saker som skett i kommunen t ex: 

- Den nyrenoverade simhallen som direkt fick ett stort ökat antal besökare. Stor efterfrågan på 
olika typer av simskoleverksamheter. Önskemål framfördes om rehabiliterande vattengympa 
för äldre och reumatiker i varmare vatten än man nu kan erbjuda. 

- Besök från Hallstahammar kommun som ville studera Sundbybergs Pensionärsråd, 
Handslaget och Äldreombud eftersom de funderar på att starta liknande verksamhet.  

- ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) Socialstyrelsens uppdrag att introducera en nationell modell 
som sätter de äldres behov i centrum. Ett behovsinriktat, individuellt arbetssätt med ett 
rehabiliterande förhållningssätt som skapar trygghet för de som behöver insatser.  

- En undersökning har genomförts om varför Sundbyberg i slutet av 2014 fick så stor ökning av 
hemtjänstinsatser. Undersökningen visar att Sundbyberg har ett högt ohälsotal, en 
socioekonomiskt utsatt befolkning med låg medellivslängd och problematiska hälsovanor. 

- Det nya äldreboendet Bällstahof invigdes 27 oktober. Kommunen verkar ha haft ett bra 
upplägg när det gäller att få flytten dit att fungera för både den enskilde och anhöriga. 
Däremot blev själva flytten framskjuten flera gånger och startade först 5 oktober, 4 månader 
försenat. Förseningarna berodde på byggnadstekniska orsaker och man kommer att kräva 
skadestånd för ökade kostnader.  

- Äldreombuden informerade om att många äldre är oroliga över sin boendesituation. Många 
bor i hus som t ex saknar hiss och dörröppnare och anser sig vara hindrade från att leva ett 
fullvärdigt liv. Man önskar att fler gemensamhetsboenden skapas i staden. 
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Kommunrevisionen 

Per Godin 

Som helt nybliven och helt oerfaren förtroendevald kommunrevisor förstod jag att det fanns mycket 
att lära och förstå. Så fort jag kunde så gick jag på den utbildningsdag SKL anordnade och även den 
som Ernst & Young (E&Y, de är vårt stöd från  yrkeskommunalrevisions hållet)  erbjöd. SKL kursen 
handlade om kommunrevisionens uppgift utifrån det demokratiska kontroll perspektivet och E&Y 
kursen utgick till stor del utifrån yrkesrevisionernas perspektiv. Verkligheten i Sundbybergs 
kommunrevision gav ett tredje perspektiv. Dessa tre perspektiv går ibland inte ihop. Det har blivit en 
del intressanta och livgivande diskussioner under året men framförallt lärorika och roliga. Vad är då 
kommunal revision? Kommunrevisionen består av förtroendevalda, nominerade av de politiska 
partierna och utsedda av kommunalfullmäktige och som helt partipolitiskt neutralt skall granska att 
kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Revisionen är kommunalfullmäktiges kontrollorgan att nämnderna arbetar i enlighet med 
fullmäktiges intentioner och skall därmed även vara stadens invånares kontrollorgan. Varje revisor är 
formellt en egen myndighet och kan alltså avge en egen avvikande revisionsskrivelse. Alldeles 
uppenbart är det en styrka utåt att vara eniga, vilket vi hittills har varit 

I år har vi genomfört nedanstående granskningar (länk till revisions web information): 

- Delårsbokslutet  
- Elevhälsans medicinska insats ändamålsenlighet 
- Biståndsbedömning inom äldreomsorgen  
- Stadens anlitande av externa konsulter  
- Stadens arkiv och diariehantering 
- Budgetprocess och prognossäkerhet 
- Verkställighet av fullmäktiges beslut 
- Intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiella rapportering (görs varje år) 

I år har vi dessutom börjat arbeta med vår interna administration och regelverk. Vi har kommit en 
bra bit mot att komma överens om en dokumenthanteringsplan och därmed regler för diarieföring 
och arkivering av våra handlingar. Vi har även helt nyligen börjat ta fram en ”Arbetsordning för 
Sundbybergs stads revisorer”. I det arbetet skall jag särskilt bevaka hur vi kommunicerar med 
omgivningen och hur vi systematiskt skall följa upp våra granskningar fram till konkreta åtgärder eller 
inga åtgärder alls. Att revisonen behöver se över sin web information framgår tydligt för den som 
klickar på länken ovan. 


