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Kommungruppens verksamhetsberättelse 2016 

Inledning 

Under året har vi varit i opposition. Jesper Wiklund har varit gruppledare, Veronica Kallander vice 
gruppledare och Sofia Kuno politisk sekreterare.  
 
Vi har gjort över 92 studiebesök, träffat fackförbund och anställda i staden. Vi har, bara i stadshuset, 
haft besök av fyra riksdagsledamöter (Daniel Riazat, Nooshi Dadgostar, Ali Esbati och Karin Rågsjö). 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bestod vid årsskiftet av Jesper Wiklund, Veronica Kallander, Peter Laine och Ina 
Franzén som ordinarie samt Sasan Kanani och Klara Ernemo som ersättare.  

Stora frågor under 2016 har varit budgeten som togs i juni, beslut om att sälja ut centrum i 
Hallonbergen, Ör, Rissne och Ekbacken samt beslut om att genomföra ombildningarna och 
införandet av LOV som beslutats av KF redan 2014. 

Vi har lagt motioner om samordnade transporter för ökad miljövinst och minskad trafik, sanering av 
Madenbäcken, Huskurage, trygghet vid offentlig ombyggnation, tillgängliga lekplatser, återbruk, 
skarpare klimatmål för Förvaltaren, busslinje genom Ursvik, kommun fri från våld, jämställdhet, 
samarbete med Antidiskrimineringsbyrån, stöd till kvinnojouren, långsiktigt stöd till Stjärnjouren, 
sänkta trösklar för eget boende, dialog med boende vid renovering, motverka otillåten 
andrahandsuthyrning och kompiskontrakt. 

Kommunstyrelsen 

Ledamot Jesper Wiklund och ersättare Veronica Kallander. I slutet av året valdes Moisés Ubeira in 
som vikarie för Veronica.  
 
Under kommunstyrelsen finns Exploaterings- och hållbarhetsutskottet (EXHU), Styrnings- och 
ägarkommittén (SÄK), Näringslivskommittén samt Översiktsplanekommittén. I utskott och 
kommittéer har Jesper och Veronica suttit med Moises som vikarie för Veronica i EXHU i slutet av 
året. 

Viktiga frågor har varit centrumförsäljningarna, nya ägardirektiv till koncernen, införandet av LOV 
samt ekonomistyrning av kommunen. 

Vänsterpartiet har ffa drivit bostadsfrågor, miljöfrågor och trygghets/sociala frågor.  

I EXHU har fokus varit på olika byggprojekt – privata så väl som kommunens egna. SÄK har mest 
fungerat som ett organ för styrningen av stadens bolagskoncern men i och med det också varit stället 
där centrumförsäljningarna lyfts.  
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Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Ledamot och sedan i somras 2e vice ordförande Jesper Wiklund, ersättare Solveig Olsson och Fredrik 
Alvarado som tillträdde under året. Inledningsvis hade vi en ersättare, Rebecca Mafredas.  

Mycket fokus har varit på mottagandet av nyanlända – vuxna och ensamkommande barn. Den 
största utmaningen i förvaltningen är en ansträngd arbetsmiljö och många chefer som lämnat, långa 
handläggningstider och brister i uppsökande verksamhet på missbrukssidan. Vi har också fått bemöta 
högerns irrfärder kring t ex införande av Nackamodell inom KomVux/SFI samt 
arbetsmarknadsinsatser. Vi har också kämpat för att inte försämra stadens sommarjobbserbjudande.  

En utmaning har varit att styret tagit för vana att lägga fram initiativ på sittande möte (efter att först 
skickat till media) vilket vi vid flera tillfällen påpekat det odemokratiska i. Kvinnojouren har 
fortfarande inte fått stöd.  

Kultur- och fritidsnämnden  

Ledamot Ina Lo Franzén och ersättare Hans Hamrin. 

Kultur- och fritidsnämnden har som vanligt behandlat bidragsansökningar från stadens föreningar. 
Mötena har oftast ägt rum i Kulturcentrum i Hallonbergen men även ute i verksamheten. 
 
Flera ledamotsinitiativ har lagts: Ambassadörer även i Hallonbergen, Låt kommunen vara med i 
upphandlingen om Gluggen och Öppen vägg för graffiti under bron vid Marabou. 
 
Bristol och Friteatern har varit och är fortfarande en aktuell fråga. Friteatern beviljades bidrag för att 
uppföra två föreställningar i Marabouparken. Nämnden beslöt att skjuta upp utbetalning av 
resterande bidrag för 2016 till hösten på grund av avsaknad av ekonomisk rapportering. På 
septembernämnden var både Ina och Hans var förhindrade att delta, vilket var synd då det togs 
beslut att säga upp avtalet med Bristol och Friteatern från september 2016. I slutet av året lade vi 
också ett ledamotsinitiativ om hanteringen av Friteatern och Bristol, men också om att handlingarna 
måste skickas ut i tid. 
 
Vi har lagt yrkanden om 
 
- att Ursviks utvecklingsplan för Ursviks motionsområde ska antas och inte fördröjas på grund av att 
Solna kommun inte var nöjd med hanteringen. Beslutet från majoriteten var dock att Solna skulle få 
ytterligare et chans att yttra sig och att planen skulle antas under hösten, vilket inte skedde, vi väntar 
(V och S gemensamt) 
- att kolloverksamheten på Gräddö inte ska upphandlas (V hakade på S yrkande) 
- att föreningsbidragen för integrationssatsningen skulle fördelas enligt förvaltningens förslag. (V) 
kritiserade den konstiga hanteringen av detta ärende, sent utskick, en del föreningar fick mer pengar 
än de hade sökt. (V) reserverade sig. 
- att ärendet riktlinjer för stöd till föreningslivet skulle återremiteras på grund av skrivningen i 
riktlinjerna med oklarheter vad som innefattades i begreppet terrororganisationer och diktaturstater. 
(V) reserverade sig.  
- om begäran om att göra en förstudie om lokal för kultur- och fritidsverksamhet i västra Ursvik  
- Vi ville stödja Sundbybergs IK skidors bidragsansökan för en snökanon, men fick inget gehör för det. 
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Vi har lämnat särskilda yttranden om: 
 
- att vi motsatte oss en oberoende utredning om Allaktivitetshusets verksamhet (V och S 
gemensamt) 
- taxeförändringarna i simhallen 
- det Idrottspolitiska programmet 
- att föreningarna och staden ska samverka för att undersöka orsaken till den ojämna 
könsfördelningen och ta fram långsiktiga åtgärder så att större andel tjejer deltar i verksamheten 
- det viktiga arbete Stjärnjouren gör för våldsförebyggande och att de ska prioriteras vid ansökningar 
om verksamhetsbidrag 

Grundskole- och gymnasienämnden 

2e vice vice ordförande Jesper Wiklund t o m i somras, ersättare Eva Eklund-Warnke som då blev 
ensam kvar i nämnden som ledamot.  

Vi är nu i opposition tillsammans med Socialdemokraterna. Tyvärr har Socialdemokraternas 
gruppledare varit sjuk och det har bidragit till att vi inte haft några organiserade 
gruppmöten/förmöten innan nämndmötena. Det märks att de styrande har problem med sitt 
samarbete eftersom att vi alltid får handlingarna i sista minuten, att förvaltningschefen sagt upp sig 
och att ekonomicontrollern är mycket pressad. Det finns en tendens till att de styrande lägger över 
ansvar som är politiskt på förvaltningen. Politiska frågor som är aktuella är S:t Martins gymnasiums 
budgetunderskott, behovet av nya skolor och införandet av syskonförtur. Mottagandet av nyanlända, 
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid samt Örskolans ombyggnad har även varit stora 
frågor under 2016.  
 

Förskolenämnden 

Ledamot Maria Lindenryd och ersättare Rebecca Mafredas, som under året ersattes av Berit 
Axelsson. 

Maria Lindenryd har suttit som ordinarie ledamot och Berit Axelsson har suttit som ersättare under 
året.  

2016 bestod av oppositionsarbete och Vänsterpartiet har fortsatt samarbetet med 
Socialdemokraterna. S och V har under året lagt flera gemensamma yttranden och yrkanden, alla 
tagna på V:s initiativ. Vänsterpartiet har varit aktiva i oppositionsarbetet och under mötet i oktober 
lade vi ett ledamotsinitiativ som en enig nämnd röstade igenom. Detta ledamotsinitiativ handlade 
om personalens sjukfrånvaro och varför sjukfrånvaron är så pass mycket högre i jämförelse med 
andra verksamheter i kommunen och varför sjukfrånvaron under året har ökat. Vid flera andra 
möten har V lagt särskilda yttranden eller tilläggsyrkanden, men tyvärr har vi inga av dessa gått 
igenom i nämnden. Vi har också kraftigt kritiserat styrets riktlinjer kring barnomsorg på obekväm 
arbetstid (Ugglan/Nattis) där vi upplever att föräldrar misstänkliggörs och skuldbeläggs. 
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Äldrenämnden 

2e vice ordförande Veronica Kallander och ersättare Susanne Svärd, som under året ersattes av Karl 
Pearsson. 
 
Samarbetet med Socialdemokraterna var bra. Oftast lade vi dock yrkanden och yttranden var för sig, 
beroende på att Socialdemokraterna inte har något principiellt emot privatiseringar. Hus K på 
Ekbacken gick tillbaka till kommunalregi. Ny upphandling på Hus H initierades. Förlängning 
genomfördes av avtalet med Vardaga avseende Hus F. Detta hus ska avvecklas pga hot om vite från 
Arbetsmiljöverket. De boende flyttas till Aleris boende, Tule Plaza, när det blir klart. Bygget är 
försenat. Dagverksamheten Höjdpunkten avvecklades och slogs ihop med Träffpunkten Allén på 
Bällstahof. Vi reserverade oss mot det beslutet pga att det saknades konsekvensanalys på vad en 
sammanslagning skulle innebära för verksamheten och för personalen. 
 
Kommunfullmäktige tog på årets sista sammanträde beslut om hur ”valfrihetssystemet” LOV (Lagen 
om valfrihetssystem) ska implementeras, enligt tidigare beslut. Beslutet blev en blandning mellan 
LOV, LOU(Lagen om offentlig upphandling) samt egen regi.  
 
Josefine Garpsäter, dietist på äldreförvaltningen, utsågs under året till Årets dietist, av Dietisternas 
riksförbund. Vänsterpartiet hade under året informella samtal med dietisten, om hur hennes arbete 
med mat och matsituationen, liksom utbildning av matombud på våra äldreboenden, ska kunna 
utvecklas och gälla även hemtjänsten. 
 
Förenklad biståndsbedömning avseende serviceinsats (städ, tvätt, handla t ex) i hemtjänsten, för 
personer över 75 år, togs bort. I Sundbyberg har vi haft förenklat bistånd på detta sätt sedan 2012. 
Pga en kammarrättsdom i Jönköping beslutades att vi inte kunde ha kvar förenklad 
biståndsbedömning, trots att det i en pågående riksdagsutredning sägs just att förenklad 
biståndsbedömning för vissa insatser inom hemtjänsten är vägen framåt. Vänsterpartiet reserverade 
sig mot beslutet. 
 
Under året pågick renovering av kvarteret Kartan – Lötsjögården.  
 
Verksamheten fortsatte vara ISO-certifierad. 
 
Vi yrkade angående ärendet om stadens måltidspolicy, här liksom i andra nämnder, på en vegetarisk 
dag i veckan. Det röstades ner (efter en smått absurd diskussion där bl a Centerpartiets företrädare 
vrålade rakt ut). 
 
Vi reserverade oss mot höjning av maxtaxa i äldreomsorgen.  
 
Partiet hade under året bra dialog med företrädare för våra seniorer i kommunen; Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO). Vi kritiserade, flera gånger under året, de ersättningsnivåer för införandet av 
LOV i särskilt boende, som presenterades. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

Ledamot Moisés Ubeira och ersättare Berit Axelsson som under året ersattes av Yvette Rasch. 
  
Året inleddes med flera ledamotsinitiativ, ett per möte. Det som väckte mest uppståndelse var 
förslaget att sätta upp en rovdjursattrapp mot duvornas nedskräpning av T-baneuppgången i centrala 
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Sundbyberg. Det gav upphov till en kandidat till årets rubrik; ”S och V bekämpar skit”. Samtliga 
ledamotsinitiativ skickades på beredning, men vi fick inte igenom något. Initiativet om att möjliggöra 
väggar för konst fick dock positiv respons från styret, samtidigt som man inte ville låsa sig fast vid 
våra förslag. 
 
Vi kämpade hårt för att stoppa försämringen av måltidspolicyn. Den redan inarbetade köttfria dagen 
ersattes av kravet att alltid erbjuda två olika måltider, varav en vegetariskt. Även om det inte är 
dåligt, saknar det den normerande effekt som en köttfri dag har. Vi ser det därför som en minskad 
ambition i klimat- och miljöarbetet. 
 
I och med myntbytet under 2017 har vi också arbetat för att behålla tjänsten att betala parkering 
med mynt i något större omfattning än förslaget från styret, samtidigt som det inte bör kosta allt för 
mycket. Några strategiskt placerade parkeringsautomater med myntbetalning kommer att finnas. 
  
Sundbyberg drabbades i november av ett exceptionellt snöfall. Vi yrkade att förvaltningen skulle 
utreda hur snöröjningen hade fungerat och vilka insatser som kan sättas in i framtiden om något 
liknande händer. Styret hade ett liknande förslag som vi ställde oss bakom. I utredningen saknades 
dock några punkter som vi hade fått muntliga löften om att de skulle ingå, bl a av hur personer med 
normbrytande funktionalitet påverkats. Vårt initiativ om återremiss gick igenom. 
 
Slutligen har frågan om den kritiserade planen på en lokalgata längs tvärbanan vid Ursvik och 
Kymlinge inte avgjorts under 2016. Vi har liksom bl a Naturskyddsföreningen varit emot att bygga 
den. Under året har (C) svängt från att vara för till emot. Frågan avgörs 2017. 
 
Det mest oroväckande har varit att styret ändrat i ärenden och skrivningar när sakkunniga påtalat 
brister/problem. Styret har raderat skrivningar för att sen påstå att sakkunniga inte ser brister. 
 
Upphandlingsutskottet 
På upphandlingsutskottets möten var det ofta vi som fick se till att stadens policys värnades. Ärendet 
som det blev mest diskussion kring var att styret ville ta bort en återköpsklausul för gammalt IT-
material vid inköp av nytt, något som även aktörer på marknaden tyckte var märkligt. I övrigt gjordes 
en upphandling om persontransporter, som kommer att falla och måste göras om under 2017. 

Byggnads- och tillståndsnämnden 

Ledamot Kina Löwenbrååt Koski och ersättare Gustaf Marteleur.  

Det byggs mycket i Sundbyberg och mer blir det. Det mesta under året har varit nybyggnationer, 
främst i Stora Ursvik. Vid gamla Enköpingsvägen växer området Forskarparken upp. 850 lägenheter 
och småhus, förskola bl.a. Det som också kommer att märkas är när bygget i Hallonbergen kommer 
igång, vid stadshuset, mot Ör. Inget av partierna var för att det bara byggs ettor i ett av 
bostadshusen, men det blev inget avslag.  
 
En oljeläckande bil på Enköpingsvägen har varit en följetong, till viss munterhet, men kom ändå till 
ett avslut med en lång skriftlig redogörelse från bilägaren. 
 
Arvid Nordquists kaffefabrik (på Solnasidan) vill utöka och sökt om tillstånd, vilket beviljades. 
 
En returpark vid Rissneleden blir det och alla partierna skrev på ett tillstyrkande. Betonade där vikten 
av ett säkerställande att utformningen ges en variationsrikedom och arkitektonisk kvalitet anpassad 
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till platsen, eftersom det finns bostäder nära. 
 
Vänsterpartiet har gått in med några yrkanden och särskilda yttranden, så det märks att vi är med 
fast vi inte är stora i nämnden. Många delegationsärenden har klubbats igenom bl.a. flera för 
tillstånd för tv-inspelning. Även alkoholtillstånd och öppettider för pubar och restauranger har 
beviljats - de blir också fler med en växande stad. 
 
Stämningen är fortfarande god i nämnden och partierna över gränserna är oftast överens och går på 
förvaltningens linje även om det kan uppstå diskussioner. Inledande informationer från förvaltningen 
på nämndmötena har varit informativa och bra framställda. 

Valnämnden 

Ledamot Martin Kaan och ersättare Jeanette Stenmark (Jeanette frånträdde sin plats under året, som 
sedan dess varit vakant) 
 
Valnämnden hade endast ett sammanträde under 2016, den 8 december.  Nämndens ledamöter tog 
del av den ekonomiska rapporten för 2016 och Valnämndens verksamhetsplan och budget 2017, inkl. 
plan för 2018-2019. Endast ett beslutsärende fanns på dagordningen: anskaffandet av ett nytt 
valadministrativt system.  

Överförmyndarnämnden 

Ersättare Roya Asadpour 
 
Under år 2015 har vi haft 5 nämndmöten. Fram till maktskiftet hade Socialdemokraterna 
ordförandeskapet, efter det var det Centerpartiet. Beslut som fattas på överförmyndarnämnden är 
mer juridiska beslut och har förberetts av kanslichefen Mårten Qwist. Jag sitter som ersättare och har 
ej rösträtt. I två fall som jag inte hållit med kanslichefens förslag, har jag bara lyckats argumenterat 
för mitt förslag till beslut, men nämnden har dock gått på kanslichefens förslag. 
 
På våren beslutades att nämnden skulle gå in och finansiera en fotbollsturnering för 
ensamkommande flyktingbarn som hade fått praktikplats inom olika privata verksamheter/företag i 
kommunen. Anslaget var på 20 000 kr och skulle täcka även en middagsavslutning, men den här 
fotbollsturneringen blev aldrig till och inga medel har betalats ut. 
 
Tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn har under 2015 avtagit. 

Sundbybergs stadshus AB 

Ledamot Jesper Wiklund 

Stadshus AB är moderbolaget i kommunens koncern. Styrelsearbetet här har mest gått ut på att följa 
upp de andra bolagens ekonomiska utveckling samt se till att ägarens (kommunens) beslut blir 
genomförda. En känslig fråga för Vänsterpartiet är att kommunen under flera år plockat ut pengar i 
bolagen, då är det framför allt uttaget ur Förvaltaren vi vänder oss emot. Under 2016 plockades det 
ut ca 3,5 miljoner ur Förvaltaren. Pengar har också lyfts ur Lokalfastighetsbolaget och sats in i 
Infrastrukturbolaget. Stadshus har under året jobbat mycket med att ta fram nya ägardirektiv till 
bolagen och hitta sina egna arbetsformer. 
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Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 

Ledamot Veronica Kallander som under året ersattes av Jesper Wiklund. 

Bolaget jobbar med nedgrävningen av järnvägen och hur den nya stadskärnan ska utvecklas. Vi har 
haft mycket kontakt med ”Nätverket Trivsam Stadskärna”, deltagit på debatter och diskuterat på 
medlemsmöten. Under hösten har bolaget främst ägnat sig åt att sammanställa svar på det 
programsamråd som var under våren. Svaren skickas till kommunstyrelsen i januari.  

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

Ledamot Christer Rydh och ersättare Karin Högström som under året ersattes av Maria Linderyd. 

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna har varit representerade under året. Styrelsen har 
haft samma politiska sammansättning som förra året. Dock har både ordförande och vice ordförande 
bytts under året. Helt uppenbart har bytet av ordförande föranletts av att den första ordföranden 
Lars Callemo inte drog jämt med sitt parti, Moderaterna. Även Socialdemokraterna har bytt ut sin 
vice ordförande. Det bedöms som att det finns goda förutsättningar till bra samarbete med 
Socialdemokraterna. Den helt överhängande frågan har under året varit tre frågor:  

1. Ägardirektivet. Ägardirektivet för Stadshus AB som det var meningen skulle brytas ner på 
bolagsnivå. I det direktivet poängteras det att bolaget skall se positivt på ombildningar, vilket 
är en tydlig signal till styrelsen. Den diskussionen fördes på ett stort antal sammanträden 
under året. Vi förde fram frågan om att samtliga försäljningar enligt Aktiebolagslagen måste 
genomföras på affärsmässig grund. Efter diskussioner accepterades detta. Vi förde också 
fram att det borde tas sociala hänsyn vid försäljningarna. Då hänvisades till att detta redan 
var omhändertaget i ägardirektivet. 

2. Ombildningarna. Styrelsen beslutade om att vända sig till samtliga inrättade 
bostadsrättsföreningar i Sundbyberg och fråga dem om deras intresse till ombildning. Under 
åren så har det bildats ett 30-tal föreningar i kommunen med medlemmar som har ett 
egenintresse av ombildning. Ett relativt stort antal har svarat positivt. Styrelsen upprättade 
en lång rad av kriterier för på vilken grund som en eventuell bildning skall kunna ske. Vi har 
ställt oss bakom denna lista när vi fick med frågan om affärsmässighet i den. 

3. Försäljningen av centrumanläggningarna. Liksom besluten av ägardirektiven är dessa tagna i 
kommunfullmäktige och omöjliga för styrelsen att vända sig mot. 

Frågan om de beslut som tagits i kommunfullmäktige om ägardirektiv och försäljningar av 
centrumanläggningarna är detta besvärliga frågeställningar för oss som ledamöter. De bär emot 
att delta i diskussioner av denna karaktär, dock vågar jag påstå att vår aktivitet i styrelsen under 
det gågna året ändå har starkt bidragit till bättre beslut än det annars skulle ha blivit. 

Vi tror att det är bättre med vår medverkan i styrelsearbetet än att de blå-gröna ensamma fattar 
beslut som negativt påverkar kommuninvånarna. 
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Förvaltaren lokalfastigheter AB 

Ledamot Bert Jagerby. 

Bolagsstyrelsen består enbart av lokala politiker och alla partier utom (SD) är representerade. VD är 
dock proffs och han är anställd på 20 %. Vårt bolag "hyr ut" honom till Infrastruktur AB och Ursvik 
sopsug AB. (MP) innehar ordförandeskapet och (M) är vice ordförande. Ekonomin är god. Preliminärt 
årsresultat väntas bli ca 7 mkr, trots att Stadshus AB skinnade oss på 25 mkr vid årets början.  
 
Största frågan under året har varit det blå styrets påhitt att vårt bolag ska bli kommunens 
lokalförsörjningsbolag. Alla lokaler/fastigheter som kommunen äger, direkt eller indirekt, ska 
hanteras av oss. Vi ska även sälja, köpa, hyra och bygga lokaler åt kommunen. Alla tjänstemän som är 
anställda på kommunens avdelning för kommunlokaler ska flyttas över till oss i januari 2017. Som en 
konsekvens av denna förändrade inriktning för bolaget så försvinner ordet "Förvaltaren" ur 
bolagsnamnet. Vi behöver även en vd på heltid och rekrytering påbörjades under vintern. 
 
Enligt vårt nya ägardirektiv så ska vi speciellt ägna oss åt att sälja ut Hallonbergens C med omnejd, Ör 
C, Rissne C med omnejd samt Ekbacken. När detta diskuterades i styrelsen under våren så 
meddelande jag en avvikande mening gällande Hallonbergen och Rissne. (S) stöttade mina 
synpunkter. 

Ursvik sopsug AB 

Ledamot Veronica Kallander och ersättare Cristian Ledezma. 
 
En utredning genomfördes under året angående bildande av kommunalt avfallsbolag eller 
kommunalt VA- och avfallsbolag. Extra bolagsstämma genomfördes i augusti med anledning av 
budgetbeslut i kommunfullmäktige i juni. Diskussioner pågick under året om fler dragningar för 
sopsugning. 
 
Jan Jogell, fd kommunpolitiker i Sundbyberg för Socialdemokraterna, rekryterades som VD för det 
nya bolaget. Bolaget bytte namn till Sundbyberg Avfall och Vatten AB och projekteringsarbete för en 
sopsugsanläggning, i Hallonbergen-Ör, inleddes. 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB, Sundbybergs bredband AB 

Ledamot Eva Eklund-Warnke. 

Styrelsen har bytt ordförande och det är numera Inger Gran (L) som håller i klubban. Vi har haft tre 
möten i Hallonbergen, ett helginternat och en del som har kunnat har åkt iväg på en så kallad 
Bredbandsbåtskonferens med workshops.   

De bägge bolagen fungerar bra och är ekonomiskt stabila med en budget i balans. Vi har haft många 
diskussioner om framtida tekniska lösningar där bolagen kan spela en stor roll. Exempelvis ”smarta 
hem” och den ”smarta staden”. Jag är däremot missnöjd med sammanträdestiderna som är kl. 15.00. 
Vi är fler som har svårt att få ledigt och skulle önska att vi kunde ha möten på kvällstid. 
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

2e vice ordförande Veronica Kallander och ersättare Iris Persson valdes in under året.  
 

- Under året pågick arbete med att få till stånd ett nytt handslag, mellan 
funktionshinderorganisationerna och staden. Förra handslaget löpte från 2012-2016 

- Vänsterpartiet och Veronica ingick självklart i arbetsgruppen för nytt handslag, men kunde, 
pga sjukdom, inte delta på ett enda av gruppens möten. 

- Nytt handslag kom på plats i december. 

 
Sundbybergs stads pensionärsråd 

Ledamot Susanne Svärd och ersättare Solveig Olsson. 

Rapport saknas. 

 
Kommunrevisionen 

Ledamot Per Godin 
 
Rapport saknas. 
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