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Ett öppet Sundbyberg 

för alla 

 

Inledning 

 

Grunden för ett välmående Sundbyberg är att vi som lever här har arbete, 

bostäder och utbildning. Till det bör läggas en hållbar miljö, ett rikt 

kultur- och fritidsliv, en stad och hem där alla känner sig trygga och ett 

samhälle som tar hand om oss när vi behöver det som bäst. 
 

Det råder en oerhört stor brist på bostäder i hela Stockholmsområdet. 

Vänsterpartiet vill att det byggs fler hyresrätter i Sundbyberg, och då till 

rimlig hyra. Vi behöver också ta hand om det bostadsbestånd vi äger 

gemensamt och inte tvinga hyresgäster från sina bostäder i samband med 

att nödvändiga renoveringar görs. Det är viktigt att fler ges tillgång till 

förstahandskontrakt, istället för att hänvisas till den ofta väldigt utsatta 

situationen med att hyra i andra, tredje och fjärde hand. 

 

Samtidigt som staden växer behöver vi bygga ut välfärden – fler anställda 

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. Vi behöver även säkerställa att de som jobbar i 

stadens verksamheter har goda arbetsvillkor – rätt till heltid och 

tillsvidareanställning som norm är självklarheter för Vänsterpartiet. Det 

är både att ta sitt ansvar som arbetsgivare och feminism i praktiken. 

Parallellt med det behöver vi verka för att hjälpa fler ut i egenförsörjning 

genom hjälp med matchning, utbildning och praktikplatser.  

 

Arbetet för att gräva ner järnvägen har påbörjats, men ändå fortsätter 

Sundbyberg vara en delad stad. En stad med knivskarpa gränser mellan 

de som har jobb och de som inte har jobb, mellan de som har ett eget 

boende och de som bor i andrahand, är inneboende eller saknar ett hem 

och mellan de som har en lön som går att leva på och de som måste gå till 

socialtjänsten för att få hjälp med försörjningen. 
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Grunden i vänsterpolitik och i Vänsterpartiets politik är att fler ska få 

jobba och fler ska få utbildning som leder till jobb samt att vi ska lösa 

dessa frågor tillsammans. För sanningen är att 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. Vänsterpartiet driver att våra 

gemensamma skattepengar ska användas i verksamheten – inte gå till 

vinst. Skattepengar ska användas till att anställa fler i skolan, vården, på 

fritids och inom socialtjänsten - inte läggas på hög. Bara så bygger vi ett 

öppet Sundbyberg för alla. 

Delaktighet och trygghet  

Alla sundbybergare ska kunna delta i samhället på lika villkor och vi ska 

på alla fronter arbeta för ett tryggt liv för alla. Det är grundläggande för 

livet i ett öppet Sundbyberg för alla. Trygghet kan handla om allt från att 

kunna påverka sin livssituation, ha ett drägligt boende, att barnen trivs i 

skolan, att ha ett arbete som får ekonomin att gå ihop till att kunna få bra 

hjälp när något spårar ur. Kort sagt - allt det som kännetecknar ett 

välfärdssamhälle. Staden ska aktivt arbeta för att alla grupper i samhället 

ska kunna nyttja samhällets service och kunna ha inflytande över sitt liv i 

Sundbyberg. 

 

Därför behöver vi satsa på att jobba våldsförebyggande och utjämna 

maktskillnader och bristande jämställdhet. Det handlar om att stoppa 

diskriminering och våld i nära relationer och om att adressera de 

mansnormer som ligger bakom en övervägande majoritet av alla 

våldsbrott. Det handlar också om att ge skydd och stöd till våldsutsatta 

kvinnor och hbtq-personer. Staden ska vara i fronten i detta arbete och 

aktivt samverka och ge ekonomiskt stöd till kvinnojouren och 

Stjärnjouren. Samverkan med föräldra- och ungdomsföreningar och 

många andra aktörer på området är central. 

 

Sundbyberg är en bra stad att bo i, bra men segregerad. Det skiljer nästan 

30 procentenheter i valdeltagande mellan Duvbo och Hallonbergen. Både 

Hallonbergen och Rissne är starkt underrepresenterade i att skicka in 

medborgarförslag. Arbetslöshet och medianinkomst skiljer också stort 

mellan stadsdelarna.  

 

Ett viktigt perspektiv för att öka delaktigheten är att skapa en öppen 

tillgänglig stad för personer med normbrytande funktionalitet. 

Sundbybergs stad har, liksom många kommuner, en mycket lång väg 

kvar innan vi kan kalla oss en tillgänglig stad. Det här innebär ett oerhört 

resursslöseri – vi har inte råd att gå miste om kompetensen hos de 

grupper som utestängs av ett otillgängligt arbetsliv eller otillgänglig 

samhällsservice och stadsmiljö. 

Staden ska aktivt arbeta 

för att alla grupper i 

samhället ska kunna 

nyttja samhällets service 

och kunna ha inflytande 

över sitt liv i Sundbyberg. 

Vänsterpartiet driver att 

våra gemensamma 

skattepengar ska 

användas i verksamheten 

– inte gå till vinst. 
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Miljö och klimat 

Vi behöver en grön omställning – både globalt och lokalt. Det innebär att 

vi måste minska vår energiförbrukning och se till att den energi vi 

använder helt och hållet kommer från förnyelsebara källor. Vi behöver 

också fasa ut gifter i produktion och verksamhet samt sanera redan 

förorenade miljöer, öka återanvändningen samt andelen återvunnet 

material. 

 

Den stora miljöboven i Sundbyberg idag är trafiken. Vi har i dagsläget få 

bilar per person men bygger in ett stort framtida bilberoende i stadsdelar 

som Ursvik och Brotorp. Här måste staden anstränga sig mera för att göra 

cykel- och kollektivtrafik till ett mer lockande förstahandsalternativ till 

bilresor. Det handlar dock också om att se över varutransporter så att de 

samordnas för minsta möjliga utsläpp, att minska trafik och buller i 

staden över lag.  

 

Kommunen och kommunens bolagskoncern behöver också fortsätta se 

hur vi kan minska vår energianvändning och hur vi kan se till att all 

energi som förbrukas kommer från förnyelsebara källor.  

 

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. 

Bostad åt alla  

Sundbyberg behöver bra bostäder till en rimlig hyra. De hyresrätter som 

idag finns kvar i allmännyttan ska behållas, inte säljas ut. För att få till en 

bättre blandning av hyresrätter och bostadsrätter vill vi istället se 

nyproduktion av bostäder – bara så får vi fler lägenheter. Vi måste även 

ställa krav på privata byggherrar om att bygga hyresrätter när vi skriver 

avtal om markförsäljning.  

 

Ett ökat antal utförsäljningar, kostsamma renoveringar som höjer hyrorna 

samt dyra nybyggen, bidrar inte till en förbättrad bostadsmarknad för 

sundbybergarna. Istället är det en process som ökar segregationen och 

gör det svårare för låginkomsttagare, ungdomar, separerade och 

ensamstående pensionärer inte minst kvinnor, att bo kvar i kommunen.   

 

I Sundbyberg behöver vi fler billiga hyresrätter – därför ska vi bygga 

nytt, stoppa utförsäljningar och samverka med de boende för att stoppa 

höga hyreshöjningar. 

 

Den stora miljöboven i 

Sundbyberg idag är 

trafiken. 

I Sundbyberg behöver vi 

fler billiga hyresrätter – 

därför ska vi bygga nytt, 

stoppa utförsäljningar och 

samverka med de boende 

för att stoppa höga 

hyreshöjningar. 
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Kommunstyrelsen  

De sociala frågorna ska gå hand i hand med förtätning och upprustning. 

Men det handlar också om det demokratiska deltagandet i styret av 

kommunen. När det skiljer nästan 30 procentenheter i valdeltagande 

mellan delar av Hallonbergen och delar av Duvbo har kommunen en 

skyldighet att agera.  

 

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 och samarbete med t ex Tillsammans Sundbyberg. Det arbetet 

ska fortsätta och ska utvecklas.   

 

Forskning visar på stora vinster både ekonomiskt och socialt om man 

jobbar förebyggande. Kommunen ska varje år göra 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 

trassliga livssituationer. Sådant arbete har framgångsrikt prövats i många 

andra kommuner. Vänsterpartiets förslag om att inrätta en Social 

investeringsfond bör därför verkställas utan vidare dröjsmål.   

 

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.  
 

Vid stadens upphandlingar så måste vi ställa tuffare krav. Vänsterpartiet 

vill se tydliga skrivningar i stadens upphandlingspolicy när det gäller 

kollektivavtal, socialt ansvarstagande, etiska och klimat- och 

miljömässiga krav. Uppföljningen behöver också bli bättre – det måste få 

konsekvenser när leverantörer inte följer de ingångna avtalen.       

 

Vi måste sätta press på byggföretagen som vill bygga i vår stad att göra 

det både på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Staden måste hålla 

både för miljön och för människorna som bor här. Staden bör också 

samverka med flera aktörer för att pressa hyresnivåerna. 

 

Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att 

arbetet för jämställdhet och likabehandling hålls levande i kommunen. 

Heltid stärker inte minst kvinnors försörjningsmöjligheter och chans till 

en dräglig pension. Ändå finns det fortfarande anställda som inte erbjuds 

heltid eller rimliga heltidsscheman. Normen i Sundbybergs stad ska vara 

tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid. Rimliga 

Normen i Sundbybergs 

stad ska vara 

tillsvidareanställningar på 

heltid med möjlighet till 

deltid. 
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anställningsvillkor bör vara en grundförutsättning även i vår upphandlade 

verksamhet.  

 

Inför mottagandet av de människor som flytt från krig och förtryck runt 

om i världen kommer det behövas nya bostäder. Staden tittar för 

närvarande på möjligheten att bygga upp bostäder med tillfälliga 

bygglov. Det är bra. Men det finns många sundbybergare, födda i staden, 

utanför staden eller utanför landet som stått i kö länge och som även de 

är i stort behov av bostad. För att möta deras behov och för att öka 

integrationen vill vi att en del av de tillfälliga lägenheter som byggs 

öppnas upp för folk i Förvaltarens kö, utan att de förlorar sina köpoäng. 

 

Uppdrag 

 

 Inför krav kring arbetsvillkor och sociala villkor i stadens 

upphandlingspolicy 

 Tillfälliga bostäder ska vara tillgängliga även för folk i 

Förvaltarens kö 

 Tillsvidareanställning och heltid ska vara norm i kommunens 

anställningar, deltid en möjlighet  

 Chefer och skyddsombud bör få kunskap motsvarande fem dagars 

arbetsmiljöutbildning, för att kunna arbeta aktivt med dessa frågor 

  

Grundskole- och gymnasienämnden  

Skolan i Sundbyberg måste vara för alla. Det innebär att alla elever måste 

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. 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 i sin undervisning. Den absolut lägsta 

målsättningen är att alla elever når de mål som slås fast i läroplanen.  

 

Skolorna i Sundbyberg har ökat i popularitet de senaste åren och de flesta 

skolorna är redan idag överfulla. För att fler barn ska kunna få en 

skolplacering nära sitt hem eller i den skola de väljer behöver vi bygga 

nya skolor. Det fyller även en viktig funktion då vi kan bryta 

segregationen mellan skolor om vi lyckas öka andelen barn i Sundbyberg 

som går i våra skolor. Två nya högstadieskolor skulle behövts redan i år - 

det är hög tid att dessa kommer på plats. 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. Vi måste också kunna erbjuda plats 

till de som gått på privata skolor som lägger ned när vinsterna sviktar. 
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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 miljarder till ökad 

bemanning i välfärden som regeringen på Vänsterpartiets initiativ lagt i 

budgeten till att anställa fler lärare och utöka elevhälsovården. Långa 

köer till barnpsykiatrin 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.   

 

Ytterligare ett sätt att utgå från elevernas behov är att erbjuda eleverna i 

högstadiet frukost på morgonen. Då vet vi att de har energi att ta till sig 

undervisningen och vi kan ytterligare något öka likvärdigheten i våra 

skolor. I dagsläget ligger kostnaden för att servera frukost högt. Vi vill 

därför att förvaltningen tar fram en plan för hur kostnaden skulle kunna 

hållas så låg som möjligt.  

 

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 allt för 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 över tio år. Vänsterpartiet anser att det är 

hög tid att genomlysa fritidsverksamheten i kommunen för att förstärka 

densamma.  

 

Flera studier visar att en av de viktigaste åtgärderna för att höja resultaten 

i skolorna är att politiken slutar använda skolan som ett redskap för 

politiska konflikter och istället försöker hitta en gemensam målbild. 

Vänsterpartiet tog därför initiativ till en samling kring skolfrågor med 

fokus på en åtgärdsplan som alla partier kan vara överens om. Det 

nuvarande styret har dessvärre valt att gå ifrån denna. Vi kan bara 

beklaga det och lova att vi aldrig kommer ta skolan som gisslan för att 

plocka kortsiktiga politiska poänger. 

 

Uppdrag 

 

 Planera för en ny kommunal gymnasieskola i centrala 

Sundbyberg och start av två nya högstadieskolor 

 Öka personaltätheten  

 Pröva och utvärdera olika former av en tvålärarmodell i dialog 

med rektorer 

 

                                 

 

Vi vill därför att 

kommunen använder en 

del av de extra miljarder 

till ökad bemanning i 

välfärden som regeringen 

på Vänsterpartiets initiativ 

lagt i budgeten till att 

anställa fler lärare och 

utöka elevhälsovården 
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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 också en självständig 

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. 

 

Ohälsotalen 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. Det gör 

det också svårt att ge barnen det de behöver och att nå vårt mål om max 

fem barn per vuxen. Det är ett moment 22 – låg bemanningsgrad ökar 

stressen, ökad stress gör det ännu svårare att rekrytera ny personal. En av 

Vänsterpartiets största satsningar är därför pengar för att 2017 kunna nå 

målet om max fem barn per vuxen samtidigt som ohälsotalen minskar. 

 

Arbetsmiljöverket har nyligen tagit fram nya riktlinjer för hur 

arbetsgivare ska arbeta med att förebygga ohälsosam stress. Med ökad 

bemanning på förskolorna och med satsningar på arbetsmiljöutbildning 

för alla förskolechefer vill vi minska sjukfrånvaron i verksamheten och 

öka den pedagogiska kvaliteten.  

 

 
 

Att vi redan i förskolan lägger grunden för jämställdhet och allas lika 

värde är av högsta vikt. Ett arbete har påbörjats med att hbtq-certifiera en 

förskola i Sundbyberg, och det vill vi att så många förskolor som möjligt 

genomgår. Den särskilda satsning på att rekrytera fler män till förskolan 

som Vänsterpartiet har föreslagit, måste också genomföras. 

 

 

En av Vänsterpartiets 

största satsningar är 

därför pengar för att 2017 

kunna nå målet om max 

fem barn per vuxen 

samtidigt som ohälsotalen 

minskar. 
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Förskolenämnden har också att utöva tillsyn över de privata förskolor 

som finns i Sundbyberg.  Inte sällan har det framkommit att dessa 

förskolor inte jobbar med att utveckla barnens hemspråk samt i vissa fall 

fullkomligt misslyckas med att nå de pedagogiska målen. Föräldrar 

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 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. 

 

Uppdrag 

 

 Personaltätheten inom förskolan ska förbättras till 5,0 barn per 

personal 

 Minska ohälsotalen, genom arbetsmiljöutbildningar och 

organisationsöversyn 

 Skärpt tillsyn av de privata förskolorna 

 Hbtq-certifiera ytterligare förskolor 

                  

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

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.  

 

Staden ska erbjuda professionellt stöd till framför allt våldsutsatta flickor, 

kvinnor och hbtq-personer. I detta är samverkan med andra aktörer 

centralt, inte minst Sundbybergs kvinnojour och Stjärnjouren. Stadens 

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.  

 

Det är kommunens uppgift att se till att alla medborgare kan delta i 

samhällslivet på lika villkor. Personer med normbrytande funktionalitet 

Staden ska erbjuda 

professionellt stöd till 

framför allt våldsutsatta 

flickor, kvinnor och hbtq-

personer. I detta är 

samverkan med andra 

aktörer centralt, inte 

minst Sundbybergs 

kvinnojour och 

Stjärnjouren. 
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som har behov av särskilt stöd ska också få det. Vi ska aktivt motverka 

diskriminering och ta tillvara den kompetens som dessa individer besitter 

och annars slösas bort. Sundbybergs stad är i sig en stor och viktig 

arbetsgivare. Staden ska undanröja hinder, forma en arbetsplats som 

inkluderar alla för 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 för denna grupp. I 

Eskilstuna finns flera positiva exempel på hur en kommun kan jobba. Det 

handlar också om att alla ska få betalt för utfört arbete – tanken är inte att 

jobba i ett livslångt projekt utan att få stöd att kunna vara en del av den 

reguljära arbetsmarknaden. 

 

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 behov som ska tillgodoses genom socialtjänsten. Av den 

anledningen behöver vi ha fler anställda på social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. Detta också för att öka effektiviteten och 

hjälpa fler till arbete och bostad. I Gävle har kommunen ökat 

bemanningen inom ekonomiskt bistånd och på så sätt sparat pengar, 

samtidigt som fler har kommit till egen försörjning. Vi vill göra så även 

här. 

 

Vi ska erbjuda placeringar med god kvalitet och goda 

behandlingsresultat, för att tillgodose våra mest utsatta medborgares 

behov, inte minst placerade barn, och för att undvika ineffektivitet och 

onödiga kostnader.  Vi ska i de fall det är lämpligt, fortsätta att flytta hem 

placerade till Sundbyberg eller till närområdet. För detta krävs nya egna 

boenden och behandlingsinsatser i Sundbyberg eller i samverkan med 

andra kommuner. 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 med privata värdar måste till. I Vänsterpartiets Sundbyberg nöjer vi 

oss inte med självklarheter som att inte vräka barn, vi har nolltolerans för 

hemlöshet.  

 

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. 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.  

Staden ska undanröja 

hinder, forma en 

arbetsplats som inkluderar 

alla för och anställa fler 

personer med 

normbrytande 

funktionalitet. 

Vi behöver också utveckla 

hela boendekedjan med 

träningslägenheter och 

sänkta trösklar för 

förstahandskontrakt hos 

Förvaltaren. 
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För att nå arbetslösa ungdomar i kommunen är det viktigt att vi jobbar 

med uppsökande verksamhet. Närvaron i Hallonbergens centrum behöver 

utvärderas men vi vill att staden under tiden utökar verksamheten till att 

också vara fysiskt närvarande i Rissne.  

 

Här 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. Svenskutbildningen ska dessutom innehålla 

samhällsinformation om individens rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. 

 

Uppdrag 

 

 Anställ fler inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen i syfte 

att hjälpa fler till egen försörjning och eget boende 

 Utveckla den uppsökande verksamheten för att nå alla arbetslösa 

ungdomar genom närvaro i Rissne 

 Stöd Sundbybergs Kvinnojour 

 Erbjud anställning i staden till fler med funktionsvariation och 

utveckla praktikplatser hos andra arbetsgivare  

 Erbjud sommarjobb till alla elever i årskurs 9 

            

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. Ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hen 

anses vara och alla skattemedel ska komma Sundbybergs äldre 

medborgare till godo. Därför vill vi att införandet av LOV avbryts och 

fokus i stället läggs på att höja kvaliteten i vår äldreomsorg.   

 

Däremot ska vår verksamhet 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 

Mer makt åt de äldre helt 

enkelt. Därför vill vi att 

staden går över till ramtid, 

precis som många andra 

kommuner redan gjort. 

De som flyttar till Sverige 

och Sundbyberg från 

utlandet ska ha samma 

möjligheter som andra att 

bli en del i det svenska 

samhället. 
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antal nya äldreboenden i våra olika stadsdelar.  Dessa ska givetvis drivas 

kommunalt.  

 

Flera äldre upplever att maten i hemtjänsten inte håller tillräckligt hög 

kvalitet. 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.  

 

Kultur som riktar sig till äldre är viktig. Vi är därför oroade för hur de 

försämringar som har gjorts vad gäller sommarjobbserbjudande påverkar 

tillgången till musik för de äldre. Även för äldre med annat modersmål än 

svenska så måste verksamheten utvecklas. Dagverksamheterna och 

Träffpunkterna fyller en viktig roll i att bryta ofrivillig social isolering. 

På sikt kan det finnas behov av ytterligare en träffpunkt i staden. 

 

Vi vill fortsätta att motverka ofrivillig deltid och minimera antalet 

timanställda, även i den upphandlade verksamheten. Ideellt och frivilligt 

arbete ska ses 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.  

 

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 

 

 Se till att dietistens verksamhet når hemtjänsten  

 Öka personaltätheten 

 Möjliggör verklig valfrihet inom ramen för den kommunala 

äldreomsorgen och hemtjänsten och riv upp LOV 

 Gå över till ramtid 

 Ställ krav på kollektivavtalsliknande villkor, god arbetsmiljö och 

kontinuitet i bemanning vid upphandling 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden  

Sundbyberg är känt för sitt stora och attraktiva kulturutbud. Biblioteken, 

konsthallen i Marabouparken, Kulturcentrums kurser och program och 

verksamheten Aggregat, Allaktivitetshuset, simhallen och de många 

Grunden i all äldreomsorg 

ska vara en Trygghet, 

Kontinuitet och Kvalitet. 

För det behövs 

professionell, utbildad 

personal som erbjuds 

heltid med schyssta 

villkor. 
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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.  

 

 
 

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. Ursviks motionsgård är sliten, uppfyller 

inte dagens krav på tillgänglighet och måste ersättas med en ny 

motionsgård. Vi bör också utreda vad ett fotbollstält skulle kosta och var 

det skulle kunna placeras. 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. 

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. 

 

Även fritidsgårdarna är viktiga. Generösa öppettider och verksamheter 

som ungdomarna efterfrågar, är avgörande för att fritidsgården ska 

För Vänsterpartiet är det 

även fortsättningsvis 

centralt att kultur och 

fritid sprids över 

kommunen och görs 

tillgänglig för alla – 

oavsett inkomst eller 

funktionsvariation. 
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fungera som en mötesplats och kunna stärka våra ungdomar. Vi vill 

därför att staden ska fortsätta samarbetet med Frysbox. 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. Dessa verksamheter bör 

kompletteras med att Rissneambassadörernas arbete också omfattar 

Hallonbergen. 

 

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.  

 

Vänsterpartiet vill inrätta en öppen graffitivägg i kommunen. Där ges 

möjlighet att utöva en konstform där människor i olika åldrar kan mötas i 

kreativt skapande. Detta samtidigt som vi kan göra en annars grå och 

otrygg plats mer levande och öka tillgången till offentlig konst. 

 

Uppdrag 

 

 Gör stadens kulturverksamhet och fritidsverksamhet mer 

tillgänglig för barn, unga och äldre med olika former av 

funktionsvariation 

 Utveckla Rissneambassadörerna att även omfatta Hallonbergen 

 Öka antalet platser på musikskolan 

 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden  

För en grön omställning behöver vi minska vår energiförbrukning och 

enbart använda energi från förnyelsebara källor. Vi behöver fasa ut gifter 

ut våra verksamheter och vår miljö samt planera vår stad så att 

ekosystemtjänster utvecklas och dagvatten tillvaratas.  

 

För att uppnå det behöver vi samordna varutransporter och göra det 

lättare att ta sig fram till fots, cykel eller kollektivt. Vi behöver öka 

återanvändningen av varor och återvinningen av material och vi behöver 

öka andelen vegetabilier och andelen ekologisk mat i vår verksamhet. 

 

Utnyttjandet av solenergi måste utvecklas samtidigt som vi utvecklar 

gröna tak och grönytefaktorn. Staden och dess fastighetsägare måste 

samarbeta och visa på goda exempel. En kombination av gröna tak och 

solpaneler bör eftersträvas för större klimatvinst. 

 

Vänsterpartiet vill inrätta 

en öppen graffitivägg i 

kommunen. Där ges 

möjlighet att utöva en 

konstform där människor i 

olika åldrar kan mötas i 

kreativt skapande. 

För en grön omställning 

behöver vi minska vår 

energiförbrukning och 

enbart använda energi 

från förnyelsebara källor. 
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Vänsterpartiet vill att staden även satsar på fler laddstationer för elfordon, 

cykeltrafik och fler lånecyklar, 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. 

 

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 och Solna 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.  

 

Vänsterpartiet vill ha ett öppet Sundbyberg för alla. Då behöver vi värna 

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 så fina planteringar. Växthuset behöver dock 

flyttas i samband med att järnvägen grävs ned. Det är då också ett 

utmärkt tillfälle att energieffektivisera växthuset och göra det mer 

tillgängligt för allmänheten. 

 

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 tillsammans med Ursviks Sopsug AB bör ta täten i denna 

utveckling när det gäller flerbostadshus. Återanvändningen kan 

uppmuntras genom att vi planerar in reperations-, café- och 

försäljningsverksamhet vi den planerade återvinningscentralen i Rissne. 

 

För att garantera att både kvinnors och mäns behov 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. Det offentliga rummet ska vara 

tillgängligt för alla. 

 

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. 

 

Vi vill därför tillsammans 

med Landstinget, 

Stockholm och Solna 

utreda möjligheten att dra 

en elbusslinje från Kista 

via Ursvik bort till 

Bergshamra för koppling 

till tunnelbanans röda 

linje. 
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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   

 Inför jämställdhetskonsekvensbeskrivningar i plan- och 

byggärenden 

 Ta fram en strategi för hur buller och ljudföroreningar i staden 

kan dämpas 

 Utred möjligheterna för en elbusslinje genom Ursvik 

 Öka andelen vegetabilier och andelen ekologisk mat i 

måltidsservicen, där minst en dag ska vara köttfri  

               

Byggnads- och tillståndsnämnden 

Processen för att få tillstånd för mat eller alkoholservering ska vara så 

enkel och transparant som möjligt. 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 ska därför vara kopplad 

till serveringslokalernas fysiska tillgänglighet.   

 

Beslut om tillstånd och bygglov vägleds av tydliga och lättbegripliga 

riktlinjer för att minimera utrymmet för upplevt godtycke. 

 

Uppdrag 

 

 Förenkla tillståndsprocessen i syfte att underlätta för små- och 

nyföretagare att etablera sig i kommunen 

 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. 

Tillstånd ska därför vara 

kopplad till 

serveringslokalernas 

fysiska tillgänglighet.   
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Revision  

Att vara revisor är ett kommunalt förtroendeuppdrag. 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.   

 

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 bidrar i det 

trygghetsskapande arbetet, men också att man fram skarpa verktyg för att 

öka det sociala ansvartagandet. Man ska också höja miljö- och 

klimatambitionerna i dotterbolagen.  

 

Staden brukar i egenskap av ägare i koncernen årligen plocka ut pengar 

ur bolagen. Flera av koncernbolagen står inför stora investeringar de 

närmsta åren. Mot bakgrund av det är vi negativa till allt för stora uttag. 

Vi är också övertygade om att Förvaltarens hyresgäster inte ska behöva 

bidra till stadens intäkter både via skatten och via sin hyra. 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. 

 

Uppdrag 

 

 Ta fram mer ambitiösa mål kring energiförbrukning, koldioxid- 

och miljöpåverkan i drift och produktion inom koncernen  

 Delta i kommunens trygghetsskapande arbete 

 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.  

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. 
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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.  

 

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.  

 

Även när man har råd med hyran kan de krav som ställs för ett 

förstahandskontrakt stänga folk ute från bostadsmarknaden och skapa 

I ett öppet Sundbyberg för 

alla ska alla ha råd att bo 

kvar, samtidigt som vi 

genomför nödvändiga 

renoveringar och 

energieffektiviseringar. 
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höga trösklar. Förvaltaren måste därför se över sina krav 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 bör planera för en radhuslänga och också testa Botkyrkas 

modell med ”kompiskontrakt” för kollektivt boende i befintliga 

lägenheter. På så sätt kan trösklarna för förstahandskontrakt sänkas, det 

är lättare att ha råd med boende om man kan dela på det och beroendet av 

mellanhänder minskar. Parallellt med det måste Förvaltaren och staden 

gemensamt stävja olovlig andrahandsuthyrning.  

 

Uppdrag 

 

 Samverka med hyresgästrepresentanter och andra aktörer för att 

hålla nere kostnader i samband med renoveringar 

 Pröva så kallade ”kompiskontrakt” under året 

 Samverka med staden för att motverka olovlig 

andrahandsuthyrning 

 Se över inkomstkrav för hyreskontrakt i syfte att minska 

trösklarna på bostadsmarknaden och harmonisera kraven med 

kringliggande kommuner 

 Se över regelverk i syfte att minska utestängningseffekten för 

funktionshindrade hyresgäster samt verka för att ha fler 

tillgängliga lägenheter 

 Testa olika modeller för minskade hyresnivåer i nyproducerade 

hyresrätter 

Förvaltaren lokalfastigheter i Sundbyberg AB 

Lokalfastighetsbolaget har i uppdrag att förvalta lokalfastigheter i staden. 

Centralt belägna kommersiella lokaler, främst Hallonbergens och Rissne 

centrum, ska för hyresgästernas bästa värnas från försäljning. Ett större 

arbete om att låta Lokalfastighetsbolaget ta över flera av kommunens 

direktägda lokaler pågår också. Det kan vara klokt att i högre 

utsträckning samla lokalerna under samma ”tak” så länge det sker utifrån 

verksamhetens behov. Vi vill kunna garantera hyresnivåerna för de 

kommunala verksamheterna där och de fastigheter vi har genererar 

dessutom löpande intäkter till koncernen.  

 

Uppdrag 

 

 Sälj inte ut centrum i Hallonbergen och Rissne 

Vi är däremot helt emot 

att använda Hallonbergen 

och Rissne som mjölkkor 

åt resten av kommunen 

genom utförsäljning av 

centrumfastigheterna där. 
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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 stadshus infrastruktur AB 

Infrastruktur AB har avtalet med Trafikverket klart och man har tagit 

fram ett förslag på hur stadskärnan kan se ut efter nedgrävningen. 

Förutom att bolaget nu måste gå vidare med flera olika utredningar så 

som t ex trafik och vatten så måste miljökonsekvensbedömningar göras. 

Det är viktigt att bevara de värden som gör centrala Sundbyberg populärt 

– stenstadskänslan runt Sturegatan samt känslan av småskalighet och 

närhet. Det är också ett bra tillfälle att öka inslaget av parker och 

grönområden i vår stadskärna. Även solinfallet längsmed Järnvägsgatan 

och på Sundbybergs torg är viktigt att bevara. 

 

Ursvik sopsug 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. 

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. 

 

Uppdrag 

 

 Ta fram en plan för långsiktigt utbyggd egen produktion   

 

 

 

 

Resultaträkning 2017 

Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, 

skatteintäkter samt nämndernas uppdrag och mål beräknas följande 

resultaträkning. 

Dialogerna med 

medborgarna måste 

fortsätta och bolagets 

ledning vara lyhörd för de 

synpunkter som kommer 

in. 
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Resultaträkning 

(mnkr)
Budget 

2016

Budget 

2017

Plan 

2018

Plan 

2019

Nämndernas nettokostnader* & 

Finansförvaltning
1 923,20 1 970,40 2 003,50 2 193,30

Avskrivningar 211,3 140,2 177,8 230,2

Verksamhetens nettokostnader-2 134,50 -2 110,60 -2 181,30 -2 423,50

Skatteintäkter 1 958,10 2 098,90 2 261,60 2 432,80

Generella statsbidrag och 

utjämning
248,8 92,5 104,6 116,6

Finansiella intäkter 21,3 31,2 15,9 15,9

Finansiella kostnader -10,9 -10,3 -15,3 -14,3

Årets resultat 82,8 101,7 185,5 127,4

* Varv jämförelsestörande

Exploatering 55 67 130 50

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster27,8 34,7 55,5 77,4

Resultat som andel 3,80% 4,60% 7,80% 5,00%

Årets resultat exkl jämförelsestörande1,20% 1,60% 2,30% 3,00%

Vad ett resultat på 2,0 % 

motsvarar i mkr
44,1 43,8 47,3 51

 
 

I posten generella statsbidrag och utjämning för budget 2016 ingår en 

engångspost avseende bidrag om 34,2 mnkr med anledning av 

flyktingsituationen hösten 2015. I motsvarande post för 2017 ingår 33,8 

mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 

miljarder som regeringen presenterat i vårpropositionen som extra 

satsning på välfärden.  

 

Föreslagen budget visar på ett resultat med 101,7 mnkr före extraordinära 

intäkter. I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och 

löneökningar, en generell effektivisering på -1,4 procent, 

utvecklingsprogram om totalt 20 mnkr för perioden 2017-2018, särskilda 

satsningar på totalt 20,3 miljoner kronor, lönepåslag till särskilda 

yrkesgrupper enligt beslut i april 2016 samt exploateringsintäkter på 67,0 

miljoner kronor. Finansiella intäkter på 31,2 miljoner till följd av att inget 

uttag ur Förvaltaren planeras. Kostnadsersättning för lokalkostnader är 

beräknad till 97 %. Exklusive exploateringsintäkter beräknas resultatet 

för 2017 34,7 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 1,6 % och gör att 
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staden närmar sig det finansiella målet om minst 2 % i resultatöverskott 

över tid.  

 

I budgeten har ingen hänsyn tagits till eventuella kostnads- och 

intäktsförändringar i samband med ev. verksamhetsövergång av lokaler 

till kommunkoncernen. Vid fördelning av nämndernas ramar har inte 

heller hänsyn tagits till fördelning av de riktade stadsbidragen för 

flyktingar eller flyktingschablonens fördelning. Utredning pågår och 

beräknas vara klar hösten 2016. Det pågår även ett arbete om en 

kommunkoncern-gemensam finansförvaltning som kan komma att ge 

ekonomisk effekt. 

Ramfördelning enligt stadens resursfördelningsmodell 

Rambudgeten utgår från föregående års budgetram samt ovan nämnda 

antaganden. 

 

Nämndernas ramar

1,4% effektivisering

Budget 

2016

Budget 

2017

Plan 

2018

Plan 

2019

Kommunstyrelsen 128,3 134 134,9 136,1

Grundskole- och gymnasienämnden 548,1 592,5 630,7 674,6

Äldrenämnden 323,5 342,1 354,2 361,8

Förskolenämnden 368,7 391,2 409,3 433,9

Social- och arbetsmarknadsnämnden 444,6 466,9 489,6 523,3

Kultur- och fritidsnämnden 133,8 138,2 137 138,5

Byggnads- och tillståndsnämnden 7,4 7,8 7,8 7,9

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 153,1 145,9 138 141,9

Överförmyndarnämnden 3,4 3,4 3,5 3,5

Kommunfullmäktiges revisorer 1,5 1,5 1,5 1,5

Valnämnden 0,3 0,3 2,3 0,3

Summa 2112,7 2223,8 2308,8 2423,3  

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. I stadens antaganden har hänsyn tagit till ett eventuellt 

uttag av respektive nämnds resultatfond med 22,5 mnkr för 2017 som 

belastar finansförvaltningen. 
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Investeringsbudget 

Stadens investeringsbudget utgår från prioritering av investeringsprojekt 

samt antagande om genomförandegrad under innevarande år för 

investeringar. Beräkningar förutsätter att 80 procent av planerade 

investeringar genomförs planerat år, för stadsmiljö- och teknisk nämnd 

beräknas 70 procent av planerade investeringar genomföras.  

Investeringar planeras under 2017-2019 på totalt 1,5 miljarder kronor 

varav merparten i mitten av perioden. 

 

 

Investeringsplan

(mnkr) 2016 2017 2018 2019 2017-2019

Grundskole- och gymnasienämnden 8,7 5,5 8,5 4,5 18,5

Förskolenämnden 14,9 10,9 5 3,5 19,4

Äldrenämnden 12,3 10,8 1,5 1,5 13,8

Social- och arbetsmarknadsnämnden 9,4 2,8 1,9 1,8 6,5

Kultur- och fritidsnämnden 44,3 33,4 12,9 9,9 56,2

Byggnads och tillståndsnämnden 2,5 0 0 0 0

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 334,5 343 555,9 359,9 1258,8

Kommunstyrelsen 34,4 37,7 31,7 32 101,4

Summa 461 444,1 617,4 413,1 1474,6  
 

I ramfördelningen ingår särskilda satsningar på följande områden: 

 

Grundskole- och gymnasienämnden 

 Ökad personaltäthet     5 miljoner 

 

Förskolenämnden 

 Ökad personaltäthet, max 5 barn per personal 8 miljoner 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

 Ökad personaltäthet     2 miljoner 

 Stöd till Sundbybergs kvinnojour   1 miljon 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 Hallonbergsambassadörer    1 miljoner 

 Fler platser i musikskolan     1,3 miljoner 

 

Äldrenämnden 

 Ökad personaltäthet     2 miljoner 

 

Totalt        20,3 miljoner 


