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Ett öppet Sundbyberg för alla
Inledning
Sundbyberg fortsätter vara en delad stad. En stad med stora skillnader.
Skillnader mellan de som har jobb och de som inte har jobb, mellan de som har
en lön som går att leva på och de som behöver hjälp med försörjningen, mellan
de som har ett eget boende och de som bor i andrahand, är inneboende eller
saknar ett hem samt mellan de som lever i ständig rädsla för våld eller
diskriminering och de som lever tryggt.
När staden växer behöver vi bygga ut välfärden – vi behöver anställa fler i
skolor och förskolor, i hemtjänst och äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet
och inom vår socialtjänst. En stärkt välfärd innebär samtidigt en satsning på
ökad jämställdhet. En välfungerande barnomsorg är en förutsättning för att
föräldrar och inte minst kvinnor ska kunna yrkesarbeta. Parallellt med det
behöver vi verka för att hjälpa fler ut i egenförsörjning genom hjälp med
utbildning, sommarjobb och praktikplatser.

”Våra gemensamma
skattepengar ska
komma sundbybergarna
till del - bara så
bygger vi ett öppet
Sundbyberg för
alla.”

Samtidigt som vi har hög arbetslöshet så går personalen i välfärden på knäna.
Samtidigt som privata skolor plockar ut vinster, så har vi varje år elever som går
ut grundskolan utan fullständiga betyg. Samtidigt som vårdföretag hyvlar
anställningar så brister omsorgen om de äldre. Våra gemensamma skattepengar
ska komma sundbybergarna till del - bara så bygger vi ett öppet Sundbyberg för
alla.
I årets budget fokuserar Vänsterpartiet på tre områden: Trygghet - Miljö Bostad
Trygghet
Trygghet handlar om allt från att barnen trivs i skolan och att ha ett arbete som
får ekonomin att gå ihop till att inte behöva vara rädd – varken i skolan, på
jobbet, i bostadsområdet eller hemma.

“uppsökande team,
Rissneambassadörerna
ska återupptas och
utvecklas till
Hallonbergen/Ör och
äldre ska få gratis
larm.”

Vänsterpartiet har varit med och startat upp nattvandring i Rissne, Rissne Pride
och att införa Huskurage i Förvaltaren. Från stadens sida handlar om att veta att
samhället finns där när man behöver det som bäst. Alla medborgare ska tas på
allvar och ska kunna känna ett gott förtroende för staden, Förvaltaren och
myndigheter, om de utsätts för brott eller behöver hjälp i en socialt utsatt
situation. Vi ska ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och hbtq-personer.
Staden ska arbeta strategiskt med att förebygga våld och inrätta ett
våldsförebyggande och uppsökande team, Rissneambassadörerna ska återupptas
och utvecklas till Hallonbergen/Ör och äldre ska få gratis larm.
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”Den stora miljöboven
i Sundbyberg idag är
trafiken. Vi vill
bland annat att
cykel- och
kollektivtrafiken ska
vara sundbybergarnas
förstahandsalternativ
samt utreda
möjligheterna till en
elbusslinje genom
Ursvik.”

Miljö
Vi behöver en grön omställning – både globalt och lokalt. I Sverige släpper vi ut
mindre koldioxid per person än tidigare, men vår konsumtion skapar mer
utsläpp i andra länder. Att ta hand om klimatet är att också vara medveten om
våra levnadssätt och vårt beteende för att göra en omställning som är värt
namnet. Som stad kräver detta att vi har högre ambitioner än tidigare och en
grön omställning som ska genomsyra alla verksamheter.
Den stora miljöboven i Sundbyberg idag är trafiken. Vi vill bland annat att
cykel- och kollektivtrafiken ska vara sundbybergarnas förstahandsalternativ
samt utreda möjligheterna till en elbusslinje genom Ursvik.
Vi kan också göra betydande miljövinster genom att uppmuntra byggande i
material som minskar klimatpåverkan. Exempel på det är trähusen vid
Bällstaån.
Vänsterpartiet vill fortsätta öka andelen vegetarisk och ekologisk kost i
kommunens verksamheter. Detta är ett led i både en förbättrad folkhälsa och en
central förändring för en klimatsmart konsumtion av livsmedel.
Bostäder
Sundbyberg behöver fler hyresrätter, inte färre. För att få till en bättre blandning
av hyresrätter och bostadsrätter vill vi se nyproduktion av bostäder istället för
utförsäljningar – bara så får vi fler lägenheter. Vi måste ställa krav på privata
byggherrar om att bygga hyresrätter när vi skriver avtal om markförsäljning.
Alla ska ha någon stans att bo, inte bara de som har råd att köpa sin bostad

”I Sundbyberg behöver
vi fler billiga
hyresrätter – därför
ska vi bygga nytt,
stoppa utförsäljningar
och samverka med de
boende för att kunna
renovera utan
chockhöjning av
hyran.”

Utförsäljningar, kostsamma renoveringar samt dyra nybyggen gör det svårare
för låginkomsttagare, ungdomar, separerade och ensamstående pensionärer, inte
minst kvinnor, att bo kvar i kommunen. Detta ökar segregationen.
I Sundbyberg behöver vi fler billiga hyresrätter – därför ska vi bygga nytt,
stoppa utförsäljningar och samverka med de boende för att kunna renovera utan
chockhöjning av hyran.

Kommunstyrelsen
Vi kan vara stolta över det arbete som staden gjort för att Sundbyberg ska vara
öppet för alla. Det handlar om hbtq-certifiering av simhall,
ungdomsmottagning, elevhälsoteam och många andra verksamheter, men det
handlar också om inkluderande fritidsverksamhet, kulturarbete i Aggregat, El
Sistema och samarbete med t ex Tillsammans Sundbyberg. Kommunstyrelsen
tar ansvar för att det arbetet fortsätter och utvecklas. Vi vet att majoriteten av
alla våldsbrott begås av män, såväl i offentligheten som i hemmet. Staden ska
därför arbeta nämndsövergripande med våldsförebyggande arbete för att bryta
destruktiva mansnormer.
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Kommunen gör varje år ett överskott. Delar av det överskottet kan investeras i
sociala projekt som på sikt minskar kostnader men framför allt minskar risken
att människor hamnar i utsatta livssituationer. Vänsterpartiet vill därför inrätta
en social investeringsfond.
Vi måste sätta press på byggföretagen att bygga både på ett ekologiskt och
socialt hållbart sätt. Staden bör samverka med flera aktörer för att pressa
hyresnivåerna. I samband med att vi skriver avtal med privata värdar ska vi
kräva att minst hälften av de nya lägenheterna upplåts som hyresrätter samt att
de tillgängliggör lägenheter för bostadssociala ändamål.
”Normen i Sundbybergs
stad ska vara
tillsvidareanställning
på heltid med
möjlighet till deltid.
Personalinflytandet
och medbestämmandet i
den kommunala
verksamheten ska också
utvecklas.”

Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att arbetet
för jämställdhet och likabehandling hålls levande i kommunen. Rätt till heltid
stärker inte minst kvinnors försörjningsmöjligheter och ger en chans till en
dräglig pension. Ändå finns det fortfarande anställda som inte erbjuds heltid
eller rimliga heltidsscheman. Normen i Sundbybergs stad ska vara
tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Personalinflytandet och
medbestämmandet i den kommunala verksamheten ska också utvecklas.
Rimliga anställningsvillkor ska vara en grundförutsättning även i vår
upphandlade verksamhet. Vid stadens upphandlingar så ska tydliga krav ställas
på kollektivavtal, socialt ansvarstagande, etiska krav så väl som klimat- och
miljömässiga krav. Uppföljningen behöver också bli bättre – det måste få
konsekvenser när leverantörer inte följer de ingångna avtalen.
Sundbybergs stad är i sig en stor och viktig arbetsgivare. Staden ska undanröja
hinder, forma en arbetsplats som inkluderar alla och anställa fler personer med
normbrytande funktionalitet. Dessutom har kommunen ett omfattande och bra
samarbete med näringslivet i staden och detta ska också använda för att utveckla
traineeplatser och praktikplatser.
Det skiljer nästan 30 procentenheter i valdeltagande mellan Duvbo och
Hallonbergen. Även kring arbetslöshet och medianinkomst skiljer det stort
mellan stadsdelarna. Vi måste verka för att alla sundbybergares ska höras och
säkerställa en reell delaktighet hos alla medborgare.
Uppdrag
• Inför krav kring arbetsvillkor och sociala villkor i stadens
upphandlingspolicy
• Tillsvidareanställning och heltid ska vara norm i kommunens
anställningar, deltid en möjlighet
• Öka valdeltagandet i Hallonbergen och Rissne
• Inrätta en social investeringsfond
• Ställ krav på privata byggherrar att 50% av nyproduktionen ska vara
hyresrätter samt att staden får tillgång till sociala kontrakt.
• Erbjud anställning i staden till fler med funktionsvariation och utveckla
praktikplatser hos andra arbetsgivare
• Arbeta strategiskt med våldsprevention
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Grundskole- och gymnasienämnden
Skolan i Sundbyberg ska vara till för alla. Det innebär att alla elever ska få det
stöd de behöver och har rätt till för att nå målen i läroplanen. En del elever
behöver mer stöd, andra mer tid, en del behöver mindre klasser eller andra
undervisningsformer. Vår uppgift som politiker är att se till att lärarna har
resurser nog att utgå från dessa varierande behov i sin undervisning.
En viktig faktor bakom de sjunkande resultaten de senaste åren är ökad
skolsegregation. Klasserna går miste om den så kallade ”kamrateffekten” vilket
drabbar både elever med höga resultat och de med låga resultat – alla blir
förlorare! Sundbyberg är en del av den här problematiken. Vänsterpartiet vill
därför att staden utreder hur skolsegregationen ser ut här och vad vi kan göra åt
den.
Eleverna i Örskolan har gått i paviljonger i över ett år och barnen i Duvboskolan
har väntat ännu längre på sina nya lokaler. Det är inte acceptabelt att elever och
personal ska behöva vistas i tillfälliga paviljonger år efter år, skolorna behöver
byggas ut nu. Vi vill också börja planera för teoretiska gymnasieprogram i
Sundbyberg.

”Vi vill därför att
kommunen använder en
del av de extra
vänstermiljarderna
till ökad bemanning i
välfärden genom att
anställa fler lärare
och utöka
elevhälsovården.”

Ökad personaltäthet är en given kvalitetsfaktor inom hela skolverksamheten.
Det är också en del av en förbättrad arbetsmiljö. Vi vill därför att kommunen
använder en del av de extra vänstermiljarderna till ökad bemanning i välfärden
genom att anställa fler lärare och utöka elevhälsovården. Långa köer till barnoch ungdomspsykiatrin och en underbemannad elevhälsovård leder idag till
alltför långa väntetider för att stötta elever med särskilda behov. Vi vill utöver
det i dialog med rektorer testa den tvålärarmodell som varit framgångsrik i
Södertälje.
En del av dagen befinner sig de yngre eleverna på fritidshem och de lite äldre på
fritidsklubb. Fritids är en ofta förbisedd verksamhet på skolorna. Ofta är det
alltför få vuxna som ska bedriva verksamhet för väldigt många barn. Vi har sett
rapporter från t ex Kommunal om att personalantalet såväl som andelen
pedagogiskt utbildad personal har sjunkit drastiskt i Sundbyberg under tio år.
Vänsterpartiet anser att det är hög tid att genomlysa fritidsverksamheten i
kommunen för att förstärka densamma. Det här är också en trygghetsfråga –
våra barn måste ha en trygg verksamhet där det finns vuxna, även tiden mellan
skolan slut och det att föräldrarna kommer hem från sina arbeten. Samtidigt
skulle fritids- och fritidsklubbar kunna utvecklas mycket av att samverka mer
med kultur- och fritidsverksamheten samt med t ex Rissneambassadörerna. Vi
lägger därför 4 miljoner på förstärkning av fritidsklubbarna. Det förstärker inte
bara kvaliteten utan ger också personalen en rimlig möjlighet att se barn som
mår dåligt samt samverka med fältassistenter, skola och socialförvaltning.
Uppdrag
• Pröva och utvärdera olika former av en tvålärarmodell i dialog med
rektorer
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•
•
•
•

Utred orsakerna till och ta fram en plan för att minska
skolsegregationen
Genomför utbyggnaden av Duvboskolan och Örskolan utan vidare
dröjsmål
Utred hur fritids och fritidsklubbarna kan utvecklas
Anställ fler inom fritidskubbarna

Förskolenämnden
Alla barn i Sundbyberg ska ha en god omsorg och en bra pedagogisk
verksamhet. Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna delta på
arbetsmarknaden, men självklart är förskolan också viktig som en pedagogisk
verksamhet som är grundläggande för barnens utveckling. Den stora
befolkningsökningen 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.
Sjuktalen för personal som jobbar i Sundbybergs förskoleverksamhet sticker ut i
jämförelse med annan verksamhet i kommunen. Inte nog med att ingen ska
behöva må dåligt på jobbet - en dålig arbetsmiljö gör det också betydligt svårare
för oss att rekrytera ny förskolepersonal. Vänsterpartiet har redan fått igenom
krav på att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder samt att staden ska ta fram en
plan för att minska sjukfrånvaron.

”Att vi redan i
förskolan lägger
grunden för
jämställdhet och allas
lika värde är av
högsta vikt. En
förskola har redan
hbtq-certifierats, och
vi vill att fler blir
certifierade under
2018.”

Att vi redan i förskolan lägger
grunden för jämställdhet och allas
lika värde är av högsta vikt. En
förskola har redan hbtq-certifierats,
och vi vill att fler blir certifierade
under 2018. All verksamhet i
förskolan ska ske genusmedvetet
och inkluderande så som beskrivs i
läroplanen och personalen inom
förskolan ska erbjudas utbildning
för att detta arbete aldrig ska
avstanna eller glömmas bort.
Förskolenämnden har också i uppdrag att utöva tillsyn över de privata förskolor
som finns i Sundbyberg. Föräldrar har varit missnöjda med såväl öppettider som
bemötande och i vissa fall larmar personal i förskoleklass om att barn år efter år
kommer från specifika förskolor utan att ha nått de pedagogiska målen. Då
bristen på kommunala förskoleplatser är ett faktum är det svårt för föräldrar att
detta till trots välja bort privata förskolor som inte håller måttet.
Förskolenämnden måste därför bli bättre på tillsynen av privata förskolor.
Uppdrag
• Skärpt tillsyn av de privata förskolorna
• Hbtq-certifiera ytterligare förskolor
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Social- och arbetsmarknadsämnden
Alla sundbybergare ska kunna leva ett tryggt liv. Vårt behov av stöd varierar
genom livet och alla ska veta att det finns en välfärd att lita på när vi behöver
det som mest. Det gäller att upptäcka problem och social ohälsa, speciellt bland
barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom tidiga insatser så kan vi
förhindra att människor far illa och förebygga större problem – både för
individen och för samhället. Vi behöver se till att de som hör sig och vill ha
hjälp att ta sig ur missbruk eller kriminalitet får snabbt stöd. Behovet hos
våldsutsatta ska mötas så att t ex även kvinnor i missbruk eller med
normbrytande funktionsvariation omfattas av professionellt stöd och skyddat
boende. Nämnden är även central aktör för att skapa en välfungerande
samverkan för uppsökande verksamhet och som en del i det förebyggande team
som Vänsterpartiet föreslår.

“inrätta ett
förebyggande team där
fältsekreterare,
ungdomsmottagning,
socialsekreterare,
förskole-, fritidsoch skolpersonal
tillsammans med polis
och civilsamhället
samarbetar”

Här är den uppsökande verksamheten grundläggande. För att nå fler personer
tidigare behöver vi utveckla arbetet med fältsekreterare och med
socialsekreterare som samverkar med skola, förskola och fritidsverksamhet. Vi
vill inrätta ett förebyggande team där fältsekreterare, ungdomsmottagning,
socialsekreterare, förskole-, fritids- och skolpersonal tillsammans med polis och
civilsamhället samarbetar, i syfte att arbeta preventivt med alla unga men också
särskilt nå de barn och ungdomar som redan hamnat i svårigheter. På så sätt kan
våld, missbruk och psykisk ohälsa förebyggas i ett tidigt skede.
Staden ska säkerställa att behovet hos alla våldsutsatta uppfylls så att t ex
kvinnor i missbruk eller med normbrytande funktionsvariation omfattas av
professionellt stöd och skyddat boende. Vi vet att majoriteten av alla våldsbrott
begås av män, såväl i offentligheten som i hemmet. Staden ska därför aktivt och
strukturerat arbeta våldsförebyggande bl a genom att bryta negativa
maskulinitetsnormer. Detta måste göras gemensamt med andra verksamheter i
staden t ex inom skola, fritid och ungdomsmottagning, men även lokala aktörer
från bl a civilsamhället och polisen.
Sundbybergs stad är i sig en stor och viktig arbetsgivare. Staden ska undanröja
hinder, forma en arbetsplats som inkluderar alla och anställa fler personer med
normbrytande funktionalitet. Dessutom har kommunen ett omfattande och bra
samarbete med näringslivet i staden och detta ska staden också använda för att
utveckla traineeplatser och praktikplatser.

”utveckla hela
boendekedjan med
träningslägenheter och
sänkta trösklar för
förstahandskontrakt
hos Förvaltaren”

Vid placering HVB-hem eller liknande ska vi utgå från kvalitet och goda
behandlingsresultat, så att våra mest utsatta medborgares får det stöd de
behöver, inte minst placerade barn. Vi ska i de fall det är lämpligt, fortsätta att
flytta hem familjehemsplacerade till Sundbyberg eller till närområdet. Vi
behöver också utveckla hela boendekedjan med träningslägenheter och sänkta
trösklar för förstahandskontrakt hos Förvaltaren. Högerns utförsäljningar av
Förvaltarens hyreslägenheter försvårar dock detta. Utförsäljningarna måste
därför stoppas och fler avtal för sociala kontrakt med privata värdar måste till. I
Vänsterpartiets Sundbyberg nöjer vi oss inte med självklarheter som att inte
vräka barn, vi har nolltolerans för hemlöshet.
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Vänsterpartiet anser att fler ungdomar ska ges möjlighet att sommarjobba, inte
färre som med det nuvarande styret. Sommarjobb ger ungdomarna
arbetslivserfarenhet samt underlättar för arbetsgivarna att hitta bra personer när
de ska anställa. Vi ska arbeta för att utjämna skillnaderna mellan den som har
och inte har kontakter på arbetsmarknaden.
I Sundbyberg ska alla mötas utifrån sina behov och förutsättningar oavsett
olikheter i ålder, kön, sexualitet, religion och funktionalitet. En utbildning i
svenska av hög kvalitet i stadens egen regi är en förutsättning för att nyanlända
ska komma in i det svenska samhället och kunna komma ut i arbete.
Uppdrag
• Erbjud anställning i staden till fler med funktionsvariation och utveckla
praktikplatser hos andra arbetsgivare
• Anställ fler fältsekreterare
• Hämta hem placeringar i familjehem.
• Inrätta ett team för samordning av uppsökande verksamhet och tidiga
insatser.
• Öka antalet elever med sommarjobb

”vi behöver anställa
fler och öka
personaltätheten, så
även inom
äldreomsorgen. Det
betyder också att vi
behöver ha en
äldreomsorg utan
vinstintressen”

Äldrenämnden
Vänsterpartiet vill se en generell förstärkning av alla välfärdsyrken. Det betyder
att vi behöver anställa fler och öka personaltätheten, så även inom
äldreomsorgen. Det betyder också att vi behöver ha en äldreomsorg utan
vinstintressen. Alla skattemedel ska komma Sundbybergs äldre medborgare till
godo och ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hen anses vara. Därför
vill vi att införandet av LOV, som redan har lett till avsevärda nedskärningar
inom kommunens verksamhet, avbryts och fokus istället läggs på att höja
kvaliteten i vår äldreomsorg. När vi köper in verksamhet från privata utförare –
inom t ex hemtjänst eller särskilt boende – så ska vi säkerställa att personalen
får förutsättningar att göra ett bra jobb. I det ingår schysta anställningsvillkor,
hög bemanningsgrad, heltid och tillsvidareanställningar. Kvalitet, inte
lägstapris, ska vara avgörande vid upphandling.
Äldreomsorgen ska erbjuda valfrihet. Valfrihet i vardagen handlar om att ha
faktiskt inflytande över vad man får hjälp med, hur och när hjälpen utförs.
Behovet utgår då inte från specifika hjälpinsatser. Det handlar istället om att var
och en tilldelas tid, som var och en själv fyller med innehåll. Mer makt åt de
äldre helt enkelt. Därför vill vi att staden går över till ramtid, precis som många
andra kommuner redan gjort.
Mindre äldreboenden gör det lättare att skapa ett hemtrevlig boende, social
samvaro och en positiv matmiljö. Vi behöver därför planera för ett antal nya
äldreboenden i våra olika stadsdelar. Dessa ska givetvis drivas kommunalt.
Vi vill fortsätta att motverka ofrivillig deltid och minimera antalet timanställda,
i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet. Ideellt och frivilligt arbete ska
ses som ett komplement och inte som en förutsättning. Att kommunen lägger
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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.
“Trygghet är en
rättighet, vi vill
därför att
trygghetslarm och
broddar för våra äldre
ska vara kostnadsfria.”

Trygghet är en rättighet, vi vill därför att trygghetslarm och broddar för våra
äldre ska vara kostnadsfria.
Vi vill också att kommunen utreder vilken klimatpåverkan transporter och
verksamhetsorganiseringen inom såväl privat som kommunal hemtjänst har, och
att vidta klimatsmarta åtgärder på detta område.
Uppdrag
• Öka personaltätheten
• Möjliggör verklig valfrihet inom den kommunala hemtjänsten, gå över
till ramtid.
• Riv upp LOV
• Kvaliteten ska vara utgångspunkten vid upphandling, inte lägstapris.
• Erbjud kostnadsfria trygghetslarm
• Erbjud kostnadsfria broddar

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg är känt för sitt stora och attraktiva
kulturutbud. Biblioteken, konsthallen i Marabouparken, Teater Bristol,
Kulturcentrums kurser och program och verksamheten Aggregat,
Allaktivitetshuset, simhallen och de många idrottsföreningarna bidrar alla till att
göra Sundbyberg till den öppna stad för alla vi vill att den ska vara.
“För Vänsterpartiet är
det även
fortsättningsvis
centralt att kultur
och fritid sprids över
kommunen och görs
tillgänglig för alla –
oavsett inkomst eller
funktionsvariation.”

För Vänsterpartiet är det även fortsättningsvis centralt att kultur och fritid sprids
över kommunen och görs tillgänglig för alla – oavsett inkomst eller
funktionsvariation.
Kulturcentrums kurser i teater, dans och musik är idag väldigt populära och
lokalerna behöver därför utökas. Även idrottsföreningarna behöver nya lokaler
– inte minst en ishall och det ridhus som Vänsterpartiet i flera år velat få på
plats. I Ursviks motionsområde behövs en upprustning och utbyggnad av
motionsspåren och konstsnö. Ursviks motionsgård är sliten, uppfyller inte
dagens krav på tillgänglighet och måste ersättas med en ny. Vi bör också utreda
vad ett fotbollstält skulle kosta och var det skulle kunna placeras. Utegym ska
finnas i alla stadsdelar. En utbyggnad av anläggningarna har också en betydelse
för vårt viktiga folkhälsoarbete och för att klara folkhälsomålen så anser
Vänsterpartiet också att anläggningarna ska drivas av kommunen. 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 och föreningsbidragens utformning ska
präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
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“Vi tar tillbaka de
nyligen avskaffade
Rissneambassadörerna,
återgår till den
ursprungliga modellen
och utvecklar den till
att även omfatta
Hallonbergen och Ör.”

Detsamma gäller fritidsgårdarna. Generösa öppettider och delaktiga ungdomar
är avgörande för att fritidsgården ska vara en välfungerande mötesplats som
stärker våra ungdomar. En trygg personal med långsiktiga anställningar som ger
dem möjlighet att bygga förtroende hos ungdomarna är också viktigt. Detta
gäller även våra fältsekreterare som är kraftigt underbemannade. Vi tar tillbaka
de nyligen avskaffade Rissneambassadörerna, återgår till den ursprungliga
modellen och utvecklar den till att även omfatta Hallonbergen och Ör.
I och med att staden växer så växer också behovet av nya lokaler för kultur,
fritid och idrott. Detta behov behöver synliggöras och mötas.
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,
digitala musikformat, e-böcker och e-ljudböcker. På sikt vill vi även planera för
ett bibliotek i Ursvik.
Uppdrag
• Gör stadens kultur- och fritidsverksamhet mer tillgänglig för barn, unga
och äldre med olika former av funktionsvariation
• Rissneambassadörerna ska återgå till den ursprungliga modellen och
även omfatta Hallonbergen och Ör
• Öka antalet platser på musikskolan

•
•

Fastställ Utvecklingsplanen för Ursvik friluftsområde
Se över tillgången till lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter

Stadsmiljö-och tekniska nämnden

”Vi behöver så tidigt
som möjligt ställa om
fordon i staden till
fossilfria fordon,
samordna
varutransporter och
öka framkomligheten
för gående, cyklister
och för de med
normbrytande
funktionalitet, såsom
rullstolsburna.”

I Sverige släpper vi ut mindre
koldioxid per person än tidigare,
men vår konsumtion skapar mer
utsläpp i andra länder. Att ta hand
om klimatet är att också vara
medveten om våra levnadssätt och
vårt beteende för att göra en
omställning som är värt namnet.
Som stad kräver detta att vi har
högre ambitioner än tidigare och att
varje steg är viktigt för ett mer
hållbart samhälle. Detta kräver en
grön omställning som ska
genomsyra alla våra verksamheter.
För en grön omställning behöver vi bland annat minska vår energiförbrukning,
enbart använda energi från förnyelsebara källor senast 2030 och återanvända
mer. Första steget för detta är energieffektivisering och fasa ut vårt
fossilberoende ur våra verksamheter. Vi behöver så tidigt som möjligt ställa om
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fordon i staden till fossilfria fordon, samordna varutransporter och öka
framkomligheten för gående, cyklister och för de med normbrytande
funktionalitet, såsom rullstolsburna. En kombination av gröna tak och
solpaneler bör eftersträvas för större klimatvinst. Vi behöver även planera vår
stad så att dagvatten tillvaratas, där vårt dricksvatten värnas och där
ekosystemtjänster utvecklas med bland annat stadsodlingar. Vi behöver även
öka återanvändning av varor och återvinningen av material. Senast 2019 måste
Växthuset flytta från Ekbacken, bäst sker flytten under sensommaren eller
hösten när de flesta plantorna är utplacerade i staden. Det är därför oroande att
de styrande partierna nu vill flytta den investeringen ytterligare ett år.
Vänsterpartiet satsar istället på att få till flytten under 2018.
Vänsterpartiet är förespråkare av kollektivtrafik. För att minska vårt bilberoende
ska staden satsa på fler laddstationer för elfordon, bilpool, fler lånecyklar, mer
cykeltrafik och tillgänglighet för alla samt säkra vägar till och från skolan.
Trottoarer och cykelvägar som planeras för rullstolsburna garanterar också
framkomlighet för lastcyklar och barnvagnar. I den kommande förnyelsen av
Sundbybergs stadskärna, med järnvägen i tunnel och ett nytt resecentrum, vill vi
ge mer plats till trädplanteringar, kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister.

”Även Ursviksborna
förtjänar en
kollektivtrafik värd
namnet.”

De goda förbindelserna är en av Sundbybergs främsta styrkor, men det gäller
inte hela staden. Ursvik är eftersatt när det gäller kollektivtrafik och Tvärbanans
Kistagren ser ut att kunna dröja. Vi vill därför tillsammans med Landstinget,
Stockholm stad och Solna kommun utreda möjligheten att dra en elbusslinje
från Kista via Ursvik bort till Bergshamra för koppling till tunnelbanans röda
linje. Även Ursviksborna förtjänar en kollektivtrafik värd namnet.
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.
Vänsterpartiet har drivit på för en vegetarisk dag och vi vill fortsätta öka
andelen vegetarisk och ekologisk kost i stadens verksamheter. Detta är ett led i
både en förbättrad folkhälsa och en central förändring för en klimatsmart
konsumtion av livsmedel.
I upphandlingar ska vi så långt det är möjligt köpa in ekologiskt, närproducerat
ska vara fritt från kemiska bekämpningsmedel och öka andelen vegetabilier.
Detta ska genomsyra vår verksamhet och vi ska arbeta med att öka
medvetenheten hos våra medborgare.
Staden behöver värna om kommunens attraktiva grönområden och skapa en mer
tillgänglig stadsmiljö – samtidigt som vi fortsätter växa. Grönyta och
parkområden måste planeras in i exploateringsprocessen. Tack vare vårt
kommunägda växthus har Sundbyberg fina planteringar. Växthuset behöver
flyttas i samband med att järnvägen grävs ned och bör då energieffektiviseras
och göras mer tillgängligt för allmänheten.

12

För att garantera att alla medborgares behov oavsett kön tas med i planeringen
av vår stad och för att bygga bort otrygga miljöer vill vi att det i alla
stadsbyggnadsbeslut 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. Staden måste därför
ha strategier för att dämpa och stänga ute buller.
Uppdrag
• Prioritera framkomlighet för gångare, rullstolsburna och cyklister samt
upprätta cykelparkeringar och pumpar vid nybyggnation och
stadsförnyelse
• Öka andelen återvunnet och återanvänt material inom kommunen
• Öka andelen vegetabilier och andelen ekologisk mat i måltidsservicen,
där minst en dag ska vara helvegetarisk.
• Gör jämställdhetskonsekvensbedömningar vid arbete med
stadsförändring.

•
“Möjligheten gå på
krogen ska dock inte
styras av trösklar och
trappsteg - samtidigt
som servering ska vara
begränsad ska den vara
tillgänglig.”

Utred en elbusslinje genom Ursvik

Byggnads- och tillståndsnämnden
Besluten om alkoholtillstånd ska alltid fattas utifrån ett socialt ansvarstagande.
Möjligheten att gå på krogen ska dock inte styras av trösklar och trappsteg samtidigt som servering ska vara begränsad ska den vara tillgänglig. Tillstånd
bör därför kopplas till serveringslokalernas fysiska tillgänglighet.
Beslut om tillstånd och bygglov ska vägledas av tydliga och lättbegripliga
riktlinjer för att minimera utrymmet för upplevt godtycke.
Uppdrag
• Utred möjligheten att koppla serveringstillstånd till fysisk tillgänglighet

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

Valnämnden
Valnämnden uppfyller de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen,
folkomröstningslagen och lagen om kommunala folkomröstningar.
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Revision
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.

Kommunala bolag
Sundbybergs stadshus AB
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. Som moderbolag i kommunkoncernen är det viktigt
att Stadshus AB tar fram skarpa verktyg för att öka det sociala ansvartagandet
inklusive att bidra till det trygghetsskapande arbetet. Man ska också höja miljöoch klimatambitionerna i dotterbolagen.
”de uttag som ändå
görs ur Stadshus AB
ska därför inte komma
från Förvaltaren.
Överskott inom bolaget
ska istället användas
till att utveckla våra
bostadsområden och
anställa boende till
sociala projekt”

Vi anser att Förvaltarens hyresgäster inte ska behöva bidra till stadens intäkter
både via skatten och via sin hyra. Intäkter från ombildningar och försäljningar
ska användas för renoveringar och nyproduktion av fler hyresrätter. Vi värnar
om hyresgästerna och de uttag som ändå görs ur Stadshus AB ska därför inte
komma från Förvaltaren. Överskott inom bolaget ska istället användas till att
utveckla våra bostadsområden och anställa boende till sociala projekt.
Från september 2017 ligger arbetet med nedgrävningen av järnvägen under
Stadshus AB. Den nya stadskärnan kommer prägla Sundbyberg i närmare 100
år. Det är därför av största vikt att vi är lyhörda för sundbybergarnas önskemål
och bevarar stenstadskaraktären runt Sturegatan samt lämnar utrymme för
parker och rekreationsområden. När vi bebygger den ”nya” marken runt
nedgrävningen är det viktigt att det också blir hyresrätter till rimliga priser så vi
inte får en segregerad stadskärna.
Centrum ska göras mer tillgängligt med cykel och utrymme för möten måste
skapas – på torg och i parker. Vi ska ha en öppen stad för alla.
Uppdrag
• Ta fram mer ambitiösa mål kring energiförbrukning samt koldioxidoch miljöpåverkan i drift och produktion inom koncernen
• Ta fram konkreta åtgärder för socialt ansvarstagande inom koncernen
• Stoppa vinstuttaget ur Förvaltaren - använd överskott till att utveckla
bostadsområden och att anställa boende

Fastighets AB Förvaltaren
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 hyresgästernas och miljöns skull.
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I samband med att Förvaltarens bostäder genomgått större renoveringar har
hyran ofta höjts kraftigt, vilket har tvingat en del boende från sina lägenheter. I
ett öppet Sundbyberg för alla ska alla ha råd att bo kvar, samtidigt som vi
genomför nödvändiga renoveringar och energieffektiviseringar. Vi vill därför
att Förvaltaren tillsammans med Hyresgästföreningen tar fram en
överenskommelse för hur stambyten och större renoveringar ska kunna
genomföras utan att hyreshöjningen blir så stor att hyresgästerna tvingas flytta.
Inspirationskälla kan vara Knivstabostäders samverkansmodell och ”Bo Kvar”garanti. Vänsterpartiet har tillsammans med hyresgäster länge kämpat för mer
hållbara renoveringar länge, att de boende nu ska erbjudas fyra olika nivåer vid
renovering är en seger. Vi vill nu gå vidare och se hur man kan pressa
renoveringskostnaderna totalt.

”Vi behöver fler
hyresrätter i
Sundbyberg – inte
färre. Utförsäljningar
av Förvaltarens
lägenheter måste
därför stoppas.”

Vi behöver fler hyresrätter i Sundbyberg – inte färre. Utförsäljningar av
Förvaltarens lägenheter måste därför stoppas. Konsekvenserna blir annars att
det blir ännu svårare för sundbybergare att hitta en bostad. Vänsterpartiet vill
också låta Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren skapa mer variation
i segregerade områden genom att t.ex. bygga hyresrätter i Brotorp och Lilla
Ursvik.
I all nyproduktion av hyresrätter är det viktigt att kostnaderna hålls nere så att
hyresnivåerna inte skenar iväg. I samarbete med SABO och andra aktörer ska
därför Förvaltaren testa olika lösningar för att pressa hyreskostnaden i
nyproduktion.
Fler ska ges tillgång till förstahandskontrakt, istället för att hänvisas till den ofta
väldigt utsatta situationen med att hyra i andra, tredje och fjärde hand. Även när
man har råd med hyran kan de krav som ställs för ett förstahandskontrakt stänga
folk ute från bostadsmarknaden och skapa höga trösklar. Förvaltaren måste
därför se över och sänka inkomstkraven och ställa de i relation till andra
allmännyttiga bolag, inte minst i Stockholms stad.
Boendeformer som kan komplettera den traditionella hyresrätten och som idag
saknas i Sundbyberg, är kollektivt boende och hyresradhus. Förvaltaren planerar
redan, på initiativ från Vänsterpartiet, för ungdomslägenheter i Ör med
”kompiskontrakt”. Det är glädjande och bör nu utvecklas så att det även
inkluderar andra medborgare. På så sätt kan trösklarna för förstahandskontrakt
sänkas, det är lättare att ha råd med boende om man kan dela på det och
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beroendet av mellanhänder minskar. Förvaltaren ska också planera för en
radhuslänga för att få mer variation i sitt bestånd.
Förvaltarens arbete för social hållbarhet är centralt. För att bidra till ökad
trygghet, upptäcka och förebygga våld i nära relationer har Förvaltaren på
Vänsterpartiets initiativ öppnat för att införa Huskurage som ger hyresgäster
verktyg att agera vid oro för sina grannar. Fortsatt arbete för nattvandring och
med sommarjobb är också viktigt i detta.
Uppdrag
• ”Kompiskontrakt” ska vara tillgängliga för hyresgäster av alla åldrar.
• Se över inkomstkrav för hyreskontrakt i syfte att minska trösklarna på
bostadsmarknaden och harmonisera kraven med allmännyttan i
kringliggande kommuner
• Se över regelverk i syfte att minska utestängningseffekten för
funktionshindrade hyresgäster samt verka för att ha fler LSS-anpassade
lägenheter
• Testa olika modeller för minskade hyresnivåer i nyproducerade
hyresrätter
• Stoppa ombildningar och utförsäljningar
• Bygg hyresradhus

“Vi motsätter oss
detta ekonomiska och
sociala vågspel där vi
riskerar att
verksamhet måste
flytta, lokala
handlare utarmas och
det offentliga rummet
privatiseras.”

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Lokalfastighetsbolagets ursprungliga uppdrag - att förvalta rent kommersiella
fastigheter samt avyttra dessa i takt med att marknaden utvecklas - har
förändrats i och med kommunfullmäktiges om att bolaget nu även ska svara för
stadens lokalförsörjning och förvaltning av verksamhetslokaler. Inom bolagets
uppdrag ligger då att förvärva, sälja, hyra och producera lokaler samt
genomföra om- eller tillbyggnad av befintligt fastighetsbestånd. Det finns dock
en uppenbar baksida med denna organisering. Man måste kunna garantera att
hyresnivåerna för de kommunala verksamheterna inte ökar jämfört med den
tidigare förvaltningsorganisationen. Vi ser att en sådan effekt redan har uppstått
då några av verksamheterna har fått stora hyreshöjningar. Lokalbolaget fick
tidigt i uppdrag att sälja Hallonbergens centrum inklusive närliggande
fastigheter samt Rissne centrum inklusive närliggande kontor och bostäder. Vi
motsätter oss detta ekonomiska och sociala vågspel där vi riskerar att
verksamhet måste flytta, lokala handlare utarmas och det offentliga rummet
privatiseras. Däremot ställer vi oss bakom den planerade försäljningen av Ör
centrum – vi behöver fler äldreboenden och försäljningen är en möjlighet att nå
det målet.
Uppdrag
• Bolagiseringen skall följas upp med avseende på de ekonomiska,
sociala, klimatmässiga och kvalitetsmässiga effekterna
• Rimliga hyresnivåer för kommunens verksamhetslokaler måste kunna
garanteras
• Behåll Rissne samt Hallonbergens centrum m fl fastigheter i kommunal
ägo
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Sundbybergs stadsnätsbolag AB, Sundbybergs Bredband AB
Staden ska fortsätta driva och utveckla Bredband och Stadsnät AB så att
tjänsterna blir tillgängliga för fler sundbybergare.

Sundbybergs avfalls- och vatten AB
I samband med att staden växer behöver vi också bygga ut
sopsugsverksamheten. En utredning kring hur det bäst görs pågår redan.
Bolaget ska vara aktivt i att utöka graden av materialinsamling för återvinning
eller rötgasproduktion.

“Långsiktigt behöver
vi ha en plan för
såväl ökad kapacitet
till egen produktion
som avvekling av
Dimslöjan.”

Norrenergi och Miljö AB, Norrenergi AB
Vi vill värna Norrenergis extremt goda miljöprofil. Långsiktigt behöver vi ha en
plan för såväl ökad kapacitet till egen produktion som avvekling av Dimslöjan.
Ledningsnätet ska fortsatt ägas av kommunerna.
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Resultaträkning 2018
Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter
samt nämndernas uppdrag och mål beräknas följande resultaträkning.
Resultaträkning

(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
* Varv jämförelsestörande
Exploatering
Årets resultat exkl.
jämförelsestörande poster
Resultat som andel
Årets resultat exkl
jämförelsestörande

Budget
2017
641,2
-2 607,1
-140,2
-2 106,1
2 098,9
92,5
34,9
-10,3

Budget
2018
669,5
-2 881,7
-74,3
-2 286,5
2 259,2
11,6
86,2
-10,3

Plan
2019
822,3
-3 013,6
-83,8
-2 275,1
2 394,1
37,9
17,2
-14,2

Plan
2020
674,3
-3 137,4
-99,5
-2 562,6
2 543,9
117,5
17,2
-14,0

109,9

60,2

159,9

102,0

67

60

239

91

42,9

0,2

-79,1

11,0

5,0%
1,9%

2,7%
0,0%

6,6%
-3,3%

3,8%
0,4%

Föreslagen budget visar på ett resultat med 60,2 mnkr före extraordinära
intäkter. I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och
löneökningar, en generell effektivisering på -1,5 procent, särskilda satsningar på
totalt 18 miljoner kronor, samt exploateringsintäkter på 60 miljoner kronor.
Finansiella intäkter på 86,2 miljoner (varav 0 kr tas ur Förvaltaren) planeras.
Kostnadsersättning för lokalkostnader är beräknad till 97 %. Exklusive
exploateringsintäkter beräknas resultatet för 2018 till 0,2 miljoner kronor.
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Ramfördelning enligt stadens resursfördelningsmodell
Nämndernas ramar
Driftskostnader
Kommunstyrelse
Grundskole- och gymnasienämnd
Äldrenämnd
Förskolenämnd
Social- och arbetsmarknadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Byggnads- och tillståndsnämnd
Stadsmiljö- och teknisk nämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktiges revisorer
Valnämnd
Summa

Budget
2017
137,5
594,2
342,0
384,9
463,6
138,9
7,7
145,3
3,4
1,5
0,3
2 219,4

Budget
2018
142,1
647,0
372,1
395,8
509,5
133,4
8,0
129,7
3,5
1,5
2,3
2 344,9

Plan
2019

Plan
2020

145,9
699,3
394,3
403,2
552,0
135,6
8,2
134,4
3,6
1,6
1,4
2 479,5

149,7
748,4
418,8
400,9
603,8
137,0
8,4
140,2
3,8
1,6
0,4
2 613,0

Rambudgeten utgår från föregående års budgetram samt ovan nämnda
antaganden.

Reserveringar
Hälften av volymtilldelningen fördelas när budgetåret startar i föreslagen ram
per nämnd. Den andra hälften reserveras och ingår i stadens finansbudget.
Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning per sista juni i
samband med tertialrapportering för augusti.
I och med principerna för ekonomistyrning kan stadens nämnder, vid beslut av
nämnden, balansera över- och underskott mellan år. Detta ska ske per
resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet.

Investeringsbudget
Nedan tabell visar på förvaltningarnas bedömningar och förslag på investeringar
under planperioden. Noterbart är att i budget 2017 ingick investeringar inom
VA och avfall och för lokaler i staden. Dessa kommer från och med 2018 ske i
Sundbyberg Avfall och Vatten AB och i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.
Med anledning av att investeringstung verksamhet flyttar till kommunägda
bolag sjunker investeringar för dessa verksamheter under planperioden med
102,4 mnkr år 2018 (i 2017 år budgetnivå) och ytterligare ca 40,1 mnkr 2019,
ca 74,3 mnkr under 2019 och 0,3 mnkr sista planåret.
Pågående investeringsprojekt i de berörda fastigheterna kommer att slutföras av
staden och därefter övergå till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. För staden
blir konsekvensen att kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och ränta) istället
blir en hyreskostnad. Pågående investeringar inom VA- området kommer likaså
att slutföras av staden och kommer därefter att övergå till Sundbyberg Avfall
och Vatten AB. Dessa projekt behöver därför ingå i stadens investeringsramar
tills dess att de avslutas.
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Nämnd
Grundskole- och gymnasienämnd
Förskolenämnd
Äldrenämnd
Social- och arbetsmarknadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Stadsmiljö- och teknisk nämnd
Kommunstyrelsen nämnd
Totalsumma

Budget
2018
3,5
8,4
2,8
1,9
19,7
405,6
31,1
473,00

Plan
Plan
2019
2020
12,5
1,5
6,0
6,0
1,5
1,5
1,8
1,0
18,3
12,3
447,2
214,1
29,2
28,6
516,50
265,00

Totalt
17,5
20,4
5,8
4,7
50,3
1066,9
88,9
1254,50

I ramfördelningen ingår särskilda satsningar på följande områden:










Halksydd/ broddar:
Trygghetslarm:
Sommarjobb:
Uppsökande team:
3 st fältsekreterare:
Fritidsklubb:
Rissneambassadörer:
Högre ersättning särskilt boende:

Totalt:

2018
0,1
1,2
2,0
1,0
1,7
4,0
3,0
5,0

2019

6

18,0

24,0
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