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ETT SUNDBYBERG FÖR ALLA, 
INTE BARA DE RIKASTE
Den samlade rikedomen i Sverige och Sundbyberg är större än någonsin. Trots detta är 
det många som inte får ta del av den ekonomiska framgången. Det är bara vänsterpartiet 
som är feminister och socialister, som på allvar utmanar den ekonomiska eliten och 
som inte är villiga att kompromissa bort jämlikhet och rättvisa. Vi förhandlar och gör 
uppgörelser när det går men bara om det gör Sundbyberg till en mer rättvis och jämlik 
stad. 
 
Vänsterpartiet vill ha frihet - frihet från våld och fattigdom, frihet från diskriminering 
och rasism, frihet till våra kroppar och till vår kärlek. Frihet för barn att växa upp i 
trygghet, frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön, frihet till en värdig 
ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar värld.  

Frihet och jämlikhet är förutsättningar för varandra. Varje enskild människas frihet 
hänger samman med alla människors frihet. 

TRYGGA JOBB FÖR ALLA
Vänsterpartiets mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. En trygg 
inkomst ger människor större frihet. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden delad, 
många kan inte få ett jobb samtidigt som det är brist på utbildad arbetskraft inom flera 
områden. I längden drabbar det oss alla.

Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av 
detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. I Sundbyberg kan vi göra 
stor skillnad genom att se till att vi erbjuder våra anställda tillsvidareanställning med 
heltid som norm. 

Många av dem som arbetar får inte tillräckligt hög arbetstid för att försörja sig. Det 
är både en klass- och könsfråga. Det ska vara möjligt att arbeta deltid, men heltid ska 
vara norm på arbetsmarknaden. Att barnomsorgen är av god kvalitet och att det finns 
barnomsorg på obekväm arbetstid är också avgörande för att inte minst ensamstående 
föräldrar ska kunna försörja sig. Likaså behöver äldreomsorgen tillföras mer resurser så 
att kvinnor inte tvingas till obetalt omsorgsarbete. 

Vänsterpartiet vill också ta kampen mot svartjobb och lönedumpning. I dag konkurrerar 
oseriösa arbetsgivare genom att varken betala skatt eller följa de fackliga avtal som gäller 
på svensk arbetsmarknad, inte minst inom byggsektorn. Då slås seriösa arbetsgivare 
ut och otryggheten ökar för de anställda. Vi accepterar heller inte att arbetare från 
andra länder utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Vi menar att alla som jobbar i Sverige 
ska ha rätt till svenska kollektivavtal. Därför ska krav på kollektivavtal ställas vid all 
offentlig upphandling i Sundbyberg och att staden intensifierar arbetet mot skattefusk 
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och organiserad brottslighet.
 
Vänsterpartiet vill införa 6 timmars arbetsdag som norm för heltid. I många sektorer 
där få orkar jobba heltid tills pensionen skapas per automatik en fattigdomsfälla som 
är helt oacceptabel. Vi kommer därför prova 6 timmars arbetsdag med bibehållen 
lön i några av stadens verksamheter som tex äldreomsorg eller barnomsorg. Vi 
måste också få fler ungdomar i sommarjobb, Vänsterpartiet vill därför att staden 
tar fram en sommarjobbsgaranti som även omfattar elever i årskurs 9.

Vänsterpartiet vill:

- Att stadens anställda ska ha rätt till heltid och 
tillsvidareanställning

-  Att kollektivavtal ska krävas vid upphandling

- Tillsammans med fackförbunden motverka 
organiserad brottslighet, svartjobb och skattefusk i 
upphandlad verksamhet

- Att Sundbyberg gör försök med 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön

- Inrätta en sommarjobbsgaranti som omfattar elever 
i årskurs 9 samt åk 1 och 2 i gymnasiet

TRYGGT BOENDE FÖR ALLA
Bostadsmarknaden präglas av brist, enorma kostnader och stora risker. I 
Sundbyberg har vi under flera år byggt mycket, men framför allt dyra bostadsrätter 
och hyresrätter med höga hyror. Resultatet är över 50.000 i Förvaltarens kö. Nu 
behöver vi bygga hyresrätter som folk har råd att bo i. Förvaltaren ska fokusera på 
att bygga och förvalta hyreslägenheter, därför vill vi stoppa ombildningarna.

Det borgerliga styret tillsammans med Miljöpartiet har sedan de tog över sålt ut en 
stor del av stadens hyreslägenheter vilket gör det svårt för de som inte har miljoner 
på banken att få en lägenhet. Samtidigt plockade högerpartierna ut 78 miljoner 
kronor ur Förvaltaren under 2017. Det är inget annat än en dubbelbeskattning 
av hyresgästerna. Vänsterpartiet är det enda partiet som motsätter sig att staden 
plockar pengar ur Förvaltaren och vi är det enda parti som konsekvent har motsatt 
oss ombildningar..

Förvaltarens lägenheter behöver renoveras och hyresgästernas ställning måste 
stärkas så de får större makt över hyresnivåerna vid renoveringar. Ingen ska behöva 
flytta eller bli bostadslös för att hyran blir för dyr. Dessutom kan Förvaltaren göra 
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det lättare för folk att få ett förstahandskontrakt genom att sänka inkomstkraven 
och räkna in försörjningsstöd. Man kan också göra det möjligt för folk att dela på 
ett förstahandskontrakt genom så kallade ”Kompiskontrakt”.

Det senaste året har vi också kunnat se hur allt fler sundbybergare som vänder 
sig till kommunen för att få hjälp med tak över huvudet nekas stöd. Bostadslösa 
barn drabbas, personer som tagit sig ur missbruk tvingas från sina bostäder och 
nyanlända flyktingar tvingas tillbringa mer tid på Blocket än på SFI. Det beror på 
två saker – utförsäljningarna av Förvaltarens lägenheter och moderaternas beslut 
om att minska antalet sociala kontrakt. Det har skapat en social katastrof.

Människor behöver tak, inte lån, över huvudet. Vänsterpartiet är det enda alternativet 
för den som vill stoppa utförsäljningarna av allmännyttan och dubbelbeskattningen 
av hyresgästerna.

Vänsterpartiet vill:

-        Stoppa utförsäljningen av hyresrätterna

-        Att Förvaltaren bygger nya hyresrätter med låg hyra 
så att kön kan kortas

-        Att inget vinstuttag görs ur Förvaltaren, allt 
överskott ska återinvesteras i allmännyttan

-        Att Förvaltaren sänker inkomstkraven och räknar in 
försörjningsstöd 

-        Bevara ungdomsgarantin och inrätta kompiskontrakt 
i Förvaltaren

JÄMLIK SKOLA FÖR ALLA
Hur mycket elever lär sig beror i dag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka 
föräldrar de har. Så behöver det inte vara. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och 
sammanhållen skola. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts 
förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen.

Skolan och förskolan ska också vara en trygg plats, fri från rasism, sexuella 
övergrepp och mobbning. De ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig 
kränkt, osynliggjord eller behöva gå till skolan med en klump i magen. Vi vill 
därför fortsätta arbetet med HBTQ-certifiering inom skola och förskola samt 
kartlägga vilka av våra förskolor som är tillgängliga för barn med olika former av 
funktionsvariation.
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Ett ökande problem är segregeringen mellan skolor, framför allt inom högstadiet. 
Vi måste vända den utvecklingen för att höja resultaten i skolan. I det ingår att öka 
andelen elever som väljer stadens skolor i högstadiet. Inom gymnasiet har staden 
dragit sig helt tillbaka och erbjuder nu bara yrkesprogram. Vi vill att det även ska 
gå att läsa teoretiska program i kommunal regi.

Inom förskolan ser vi att ohälsotalen bland personalen har ökat drastiskt de senaste 
tre åren. Det gör det ännu svårare för oss att rekrytera till och behålla pedagoger 
inom förskolan. Vi behöver ha en dräglig arbetsmiljö för personal och elever i alla 
våra skolor. I det ingår att begränsa antalet barn per anställd samt se till att vi 
har förskoleplatser för alla barn som efterfrågar det, vi behöver helt enkelt bygga 
fler förskolor. Skolor och förskolors utemiljö är viktig för att stimulera barn till 
att röra mer på sig. För att uppnå detta är det viktigt att hänsyn tas till utemiljö 
vid nybyggnation av skolor och förskolor.  Vi vill omedelbart bygga ut både 
Duvboskolan och Örskolan där barnen har gått i paviljonger alldeles för länge.

Vänsterpartiet vill:

- Bryta segregationen i skolan

- Att hänsyn tas till utemiljön i samband med 
nybyggnation av skolor och förskolor

- Förbättra arbetsmiljön i förskolan och minska 
sjukfrånvaron, max 5 barn per anställd i förskolan

- Bygga ut Duvboskolan och Örskolan

-	 Fortsätta	HBTQ-cerifieringarna

- Kartlägga den fysiska tillgängligheten på våra 
förskolor

- Starta en kommunal gymnasieskola med teoretisk 

inriktning

TRYGG STAD FÖR ALLA
Kriminaliteten drabbar särskilt människor i arbetarområden. När klassamhället 
blir hårdare växer brottslighet fram tillsammans med löften om snabba pengar. 
Många ungdomar som inte ser någon väg framåt genom studier och arbete lockas 
av möjligheten att tjäna pengar och vinna status genom brott. 

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet 
som en lösning. Den dagen en person beslutar sig för att avsluta sin kriminella 
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livsstil ska det inte finnas någon kö till avhopparverksamheten. Samtidigt måste 
vi också satsa mer på förebyggande verksamheter där fältassistenter, nattvandrare, 
fritidsklubbar och fritidsgårdar tex kan erbjuda nattfotboll och nattbasket på helgerna, 
så att våra ungdomar känner sig tryggare och får kontakter med vuxenvärlden 
utanför hemmet. För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden 
att bygga ett rättvist samhälle.

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt 
sexuellt våld, och många kvinnors och flickors liv begränsas – både i det offentliga 
och i hemmet i nära relationer. Vi behöver öka stödet till de kvinno- och tjejjourer 
som finns men också bryta tystnadskulturen och stärka positiva normer. Vi har 
sedan länge drivit att stadens bostadsbolag ska jobba med HusKurage för att 
stötta boende att larma om de misstänker våld hos grannarna. Vi driver på för 
att det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer prioriteras och samordnas. 
Vänsterpartiet satsar på det feministiska våldsförebyggande arbetet i hela staden 

I Sundbyberg får arbetslösa och sjuka allt oftare höra att de måste klara sig själva. 
Oavsett om det gäller pengar till mat på bordet eller tak över huvudet så får de 
allt oftare avslag, beslut som oftare överklagas och där fler får rätt av domstolen. 
Samtidigt som politikerna höjer sina egna löner jagar man fattiga. 

Även den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet har mött ett allt 
hårdare klimat i kommunen. De ska förstås ha samma möjlighet till ett gott liv som 
alla andra. Några av de sundbybergare som upplever störst otrygghet är seniorerna. 
Dels handlar det om en pension som inte går att leva på, dels om ensamhet och 
olycksrisker. Trygghet ska inte vara en fråga om betalningsförmåga eller hur tjock 
plånbok du har. Därför vill vi fortsätta med gratis broddar men även ta bort avgiften 
för trygghetslarm samt sänka avgiften för hemtjänst.

En social investeringsfond är ett sätt att säkerställa att det finns resurser till hands 
när det uppstår ett oväntat behov. På så sätt behöver inte medborgare eller tjänstemän 
fastna i långa byråkratiska processer för att få tillstånd trygghetsskapande åtgärder. 
Vi tar också tillbaka de nyligen avskaffade Rissneambassadörerna, återgår till den 
ursprungliga modellen och utvecklar den till att även omfatta andra delar av staden.

Vänsterpartiet vill:

-        Att staden satsar resurser på tidiga insatser mot 
missbruk och psykisk ohälsa

-        Sänka avgiften inom hemtjänsten

-       Att det instiftas en social investeringsfond

-       Att Rissneambassadörerna återupprättas och även 
omfattar Hallonbergen och Ör
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HÅLLBART KLIMAT FÖR ALLA
Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med enbart individuella 
insatser som sopsortering och miljömedveten konsumtion. Det krävs samhälleliga 
förändringar. I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda 
del, ökar chansen att alla deltar i omställningen. Bostäder behöver renoveras, 
transporter måste ställas om från bensindrift till el eller gång och cykel, från 
individuella transporter till kollektiva. 

I Sundbyberg skulle mycket trafik kunna undvikas med en elbussförbindelse 
genom Ursvik till Hallonbergen och bort till pendeltågen i Solna. Vi måste inte 
bara gå över till hållbar energi, vi behöver minska vår totala energianvändning. 
Tillsammans med Solna äger vi Norrenergi, istället för att sälja de utsläppsrätter 
som bolaget inte använder bör de makuleras för att på så sätt minska den totala 
klimatbelastningen. Även utsläppen från matkonsumtionen ska minskas genom 
satsningar på hållbar växtbaserad mat.

För att skapa bättre förutsättningar för mindre konsumtion och en mer hållbar 
användning av det vi producerar, vill vi att Sundbyberg blir en ledande delningsstad 
genom att införa en struktur i staden med prylbibliotek i olika stadsdelar. Prylar 
som ska vara tillgängliga där man kan låna allt från borrmaskiner till skridskor. 

I Sundbyberg behöver vi värna våra grönområden, inte bara för att de behövs 
för rekreation, utan även för att det behövs avrinningsyta för regnvatten och 
spridningsområden för växter och insekter. Under året har naturreservatet vid 
Golfängarna invigts, det är bra. Samtidigt försvinner allt mer av Rissne ängar till 
skolpaviljonger och inom kort nya fastigheter som en del av centrumförsäljningen. 
Vänsterpartiet vill utöka naturreservatet runt Golfängarna, skydda Rissne ängar 
och utveckla området runt Madenbäcken.

Vänsterpartiet vill:

-        Bevara Kymlinge och utveckla naturreservatet vid 
Golfängarna samt stadens övriga naturmark

-        Ha en elbusslinje genom Ursvik

-        Stoppa Norrenergis försäljning av utsläppsrätter

-        Införa prylbibliotek i staden för att öka möjligheten 
till byteshandel  

-  Minska köttkonsumtionen i kommunens 

verksamheter
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KULTUR FÖR ALLA 
För Vänsterpartiet är det 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. 

Utegym ska finnas i alla stadsdelar. 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.

Detsamma gäller fritidsgårdarna och fritidsklubbarna. Generösa öppettider och 
delaktiga ungdomar är avgörande för att de ska vara väl fungerande mötesplatser 
som stärker våra ungdomar. En trygg personal med långsiktiga anställningar som 
ger dem möjlighet att bygga förtroende hos ungdomarna är också viktigt.

Vänsterpartiet vill:

-        Att stadens kultur- och fritidsverksamhet görs mer 
tillgänglig för barn, unga och äldre med olika former av 
funktionsvariation.

-        Att antalet platser på musikskolan och dansskolan 
utökas.

-        Att staden planerar och bygger lokaler för idrott och 
kultur samt utvecklar Ursviks motionsområde.

-        Att staden skapar öppna väggar för bland annat 

muralmålning 

DEMOKRATI FÖR ALLA
För oss är inte politik ett maktspel, en cynisk tävling om vem som kan blockera och 
sabotera mest eller om vem som ska regera med vem. Vi har inte engagerat oss i 
politiken för att gynna oss själva och göra karriär. För oss handlar det om att skapa 
ett samhälle som gör livet bättre för alla.

De allra flesta politiker sysslar med politik på sin fritid och har inga höga ersättningar. 
Men i Sundbyberg har vi skyhöga arvoden till topp-politiker. Det är ett problem att 
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politiska företrädare lever på en nivå högt över vanliga löntagare.

Vi behöver också riktade insatser för att öka valdeltagandet i våra socioekonomiskt 
svagare områden. I dagsläget kan det skilja så mycket som 30 procentenheter i 
valdeltagande mellan Duvbo och Hallonbergen. Det är inte acceptabelt.

Vänsterpartiet vill:

- Att arvodena för heltidspolitiker sänks

- Att det genomförs satsningar på ökat valdeltagande 
i stadsdelarna med lägst valdeltagande

- Att alla kommunalråd åtar sig att praktisera minst 
en dag per år i den verksamhet de ansvarar för
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RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET
De senaste årens styre har ökat klyftorna mellan fattig och rik. Vi behöver inte mer 
av den politiken. Vi står inför ett vägval. Den 9 september är din röst lika mycket 
värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla 
– inte bara några få. 

Rösta på Vänsterpartiet!


