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Ett Sundbyberg för alla – inte 
bara de rikaste 

 

Inledning 
Sverige har flertalet gånger hamnat i topp på OECD:s lista över länder med hög 

livskvalitet och jämlikhet. Samtidigt är vi också det OECD-land där 

ojämlikheten växer snabbast. Förutsättningarna för att kunna förverkliga sina 

drömmar skiljer sig åt markant mellan olika människor. Det handlar om 

grundläggande saker i livet som hur länge vi lever, hälsa, arbete, rätt till bostad, 

skola och trygghet. Ett ojämlikt samhälle skapar ett ohållbart samhälle.  

 

Sundbyberg är en stolt stad som har mycket positivt att erbjuda och dit många 

söker sig. Samtidigt är Sundbyberg, liksom landet i stort, en delad stad med 

stora skillnader. Mellan de som har arbete och de som inte har arbete. Mellan de 

som har eget boende och de som saknar boende. Mellan de som måste räkna 

dagarna till nästa inkomst och de som kan göra större avdrag på skatt för att 

renovera sin bostad. Mellan de som lever i rädsla för våld eller diskriminering 

och de som lever tryggt. Det kan och ska vi ändra på. Vårt ansvar är att bygga 

ett samhälle som inte gör skillnad på människor. Vi behöver ett samhälle som 

fördelar om resurser från de som har mest till de som behöver dem bäst. 

 

Vänsterpartiet har under flera år drivit på och varit framgångsrika i att få 

igenom inte minst flertal bostadspolitiska vänsterreformer. Vi fortsätter nu att 

kämpa för ett ännu fler ska få ett tryggt boende och för ett hållbart samhälle för 

alla, för ett jämlikt och solidariskt Sundbyberg. 

 

För att skapa ett hållbart samhälle måste vi även strategiskt investera hållbart 

och långsiktigt. På sikt anser vi att vi ska sträva efter ett överskottsmål om 1 %. 

Vi ska tillsammans ta ansvar för stadens ekonomi.  

 

Kommunerna, så även Sundbyberg, drabbas negativt av regeringens 

skattepolitik. De väljer att sänka skatten för de rika istället för att stötta upp 

välfärden i kommunerna. Det är varken ekonomiskt eller socialt hållbart. För att 

kunna värna om det viktiga välfärdsuppdrag som vi i kommunerna har föreslår 

Vänsterpartiet en skattehöjning. Detta innebär att vi tillsammans tar ansvar för 

att värna verksamheterna, personalen och medborgarna i Sundbyberg. 

 

Är det något vi ska prioritera i en tuff ekonomisk situation så är det barnen och 

de som arbetar för dem i vår stad. Vänsterpartiet väljer därför att inte lägga 

några effektiviseringar på förskolenämnden och grundskole- och 

gymnasienämndens ramar.  
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Bostad 

Bostadsmarknaden präglas av brist, enorma kostnader och stora risker. Vi har 

en enorm bostadsbrist i hela Stockholmsområdet, där det till och med händer att 

barnfamiljer står utan ett tryggt hem och där många flyttar runt på osäkra andra, 

tredje-, och fjärdehandskontrakt. I Sundbyberg har vi under flera år byggt 

mycket, men främst dyra bostadsrätter. När det väl byggts hyresrätter har det 

varit med skyhöga hyror. Dessutom ombildades fler än 1200 hyreslägenheter 

under föregående mandatperiod, vilket skapat ännu längre kö för att få ett 

hyreskontrakt.  

 

Vänsterpartiet är det parti som alltid kommer verka för att inte plocka pengar ur 

Förvaltaren. Vi vill istället att dessa pengar ska stanna i bolaget och komma 

hyresgästerna till gagn. Att ta ut pengar ur Förvaltaren är inget annat än en 

dubbelbeskattning av hyresgästerna.  

 

Sundbyberg behöver fler hyresrätter, inte färre - därför ska vi bygga nytt, 

fortsätta att behålla Förvaltarens hyresrätter, inte sälja ut, och framförallt se till 

att Förvaltaren växer som bolag. Förvaltarens lägenheter behöver också 

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. Stadens huvudsakliga ansvar att se till att fler hyresrätter 

byggs ska också gälla när andra aktörer vill bygga i vår stad. En riktlinje om 

minst 50 % hyresrätter är ett viktigt principbeslut som kan motverka 

bostadsbrist och bostadslöshet för många.  

 

Miljö & klimat 

Vi behöver en grön omställning – både globalt och lokalt. Vi har tydligt sett att 

vårt nuvarande system äventyrar klimatet och det krävs förändring - nu. Därför 

vill vi att Sundbybergs stad erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram 

tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. Vi vill 

även att staden ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och 

internationellt för att bygga upp kompetens och en best practice kring 

klimatarbetet. Slutligen vill vi att staden genomför en informationskampanj för 

att redovisa de åtgärder som staden gör och avser att göra för att uppfylla 

Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra. 

 

Vår konsumtion är också ännu mer ohållbar än det globala genomsnittet. Vi i 

den rika världen måste dramatiskt minska vår konsumtion. Att ställa om är dock 

inte enbart individens ansvar. Det är framför allt stadens och företagens ansvar 

att ta ledningen i omställningsarbetet. Det kräver att staden har höga ambitioner 

och att den gröna omställningen präglar alla verksamheter. Bostäder behöver 

renoveras hållbart, transporter måste ställas om från bensindrift till el eller gång 

och cykel, från individuella transporter till kollektiva. Köttkonsumtionen måste 

minska och försäljning av utsläppsrätter som tillhör vårt kommunala 

energibolag Norrenergi måste upphöra. Slutligen måste även upphandlingarna 

bli vassare kring kraven på ett mer hållbart samhälle. 

 

 

 



5 

 

Trygghet 

Trygghet handlar om allt från att barnen trivs i skolan och att ha en inkomst som 

får ekonomin att gå ihop till att inte behöva vara rädd – varken i skolan, på 

jobbet, i bostadsområdet eller hemma i familjen. 

 

På senare tid har staden berörts av liv som släckts genom mord, personer som 

känner oro på kvällar och Polisen har klassat delar i staden som riskområden. 

Kriminaliteten drabbar särskilt människor i arbetarområden. När klassamhället 

blir hårdare växer brottslighet fram. Många ungdomar som inte ser någon väg 

framåt genom studier eller arbete, lockas av möjligheten att tjäna snabba pengar 

och vinna status genom brott. Kriminalitet är ett symptom av det samhälle vi 

lever i. Så länge ojämlikheten ökar i vårt samhälle och det finns barn och vuxna 

som lever under fattigdom så kommer inte skjutningarna att minska. Därför går 

det inte att satsa på krishantering och samtidigt föra en politik som ökar 

ojämlikheten. Jämlikhet är ett mål att sträva efter. 

 

Att stoppa våld och öka jämlikheten uppnås inte genom hårdare tag, fler poliser, 

övervakningskameror och knarkskrämmor. Vi måste komma åt grogrunden för 

det som faktiskt skapar problemen från början. Det politiska systemet måste 

förändras där satsningar går mer till ungdomar än skatteavdrag för några få. Vi 

måste arbeta mer förebyggande och göra fler satsningar på tidiga insatser.  

 

När staden byggs ska det planeras in mötesplatser, fritidsgårdar, skola och 

omsorg. Detta ska inte hamna på efterkälken, utan integreras från start. De som 

vill söka sig bort från kriminell verksamhet, ska också få en chans. Vi behöver 

ha en avhopparverksamhet med god kvalitet och hög tillgänglighet, som tidigt 

fångar upp personer som vill lämna sin kriminella livsstil. Samtidigt måste vi 

också satsa mer på förebyggande verksamheter som till exempel fältsekreterare, 

nattvandrare, fritidsklubbar och fritidsgårdar, så att våra ungdomar känner sig 

tryggare och får kontakt med vuxenvärlden utanför hemmet. Vidare ska 

Rissneambassadörerna återupptas och utvecklas till Hallonbergen/Ör. 

 

Vänsterpartiet fortsätter att satsa på det feministiska våldsförebyggande arbetet i 

hela staden och ser till att det prioriteras och samordnas såväl strategiskt som 

operativt. Det inkluderar givetvis en välfungerande krisledning. 

 

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. Staden ska ge skydd och stöd till alla 

som behöver, inte minst våldsutsatta kvinnor och hbtq-personer, och ge 

långsiktigt stöd till Sundbybergs kvinnojour och Stjärnjouren trans- och tjejjour. 

Även den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet har mött ett allt 

hårdare klimat.  

 

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. Vi måste värna om de äldre som innan oss har byggt upp 

vårt samhälle. 
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Kommunstyrelsen 
Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att arbetet 

för jämställdhet och likabehandling hålls levande i kommunen. Rätt till heltid 

stärker inte minst kvinnors försörjningsmöjligheter och ger en chans till en 

dräglig pension. Rimliga anställningsvillkor ska också vara en 

grundförutsättning i vår upphandlade verksamhet, något som påverkar många 

anställda.  

 

Att vara en bra arbetsgivare inkluderar en välfungerande samverkan med de 

fackliga organisationerna. Stadsledningskontoret behöver tillsammans med de 

fackliga representanterna se över och förbättra förutsättningarna för samverkan 

på alla nivåer. Föregående styre skar ner på den fackliga förtroendetiden och 

Vänsterpartiet vill nu att den utökas igen. När det gäller toppolitiker så ska 

istället lönerna sänkas. Politiker ska inte leva i en egen verklighet långt från 

vanliga medborgare. 

 

Vid stadens upphandlingar ska tydliga krav ställas på kollektivavtal, socialt 

ansvarstagande, etiska krav så väl som klimat- och miljömässiga krav, i enlighet 

med Agenda 2030. För att möta hållbarhetens nya krav, vill vi att stadens 

upphandlingspolicy revideras. Upphandlingsenheten ska på ett mer effektivt sätt 

även kunna samordna koncernövergripande upphandlingar för att uppnå bästa 

möjliga resultat. Det skulle också göra det lättare och gå bättre att följa upp så 

att våra leverantörer följer ingångna avtal. 

 

När det gäller exploatering så ska vi kräva att minst hälften av de nya 

lägenheterna upplåts som hyresrätter samt att de tillgängliggör lägenheter för 

bostadssociala ändamål. Vi ska även ställa krav på att byggherrar ska 

saminvestera i infrastruktur såsom förskolor, skolor och äldreboende.  

 

Staden behöver slutligen också arbeta strategiskt för vilka investeringar som ska 

göras för att möta stadens behov och samtidigt hålla oss inom ekonomiskt 

hållbara ramar. Staden behöver även upprätta en plan, som även inkluderar 

innovativa lösningar, för en långsiktig finansiering av stadens verksamhet. 

 

Staden ska ha en tydlig organisation och handlingsplan för krisledning och för 

hela stadens arbete för trygghet, säkerhet och feministisk våldsprevention. Vi 

ska prioritera och samordna detta arbete såväl strategiskt som operativt i hela 

koncernen tillsammans med externa aktörer såsom Polisen, lokala 

civilsamhället och näringslivet. 

 

Uppdrag: 

 

• Inför rätt till heltid som norm, deltid en möjlighet. 

• Öka den fackliga förtroendetiden. 

• Minimera andelen konsulter och öka grundbemanningen i hela staden. 

• Sänk arvoden för toppolitiker till 75 % av riksdagsarvodet. 

• Revidera upphandlingspolicyn så att den blir kompatibel med Agenda 

2030.  
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• Låt upphandlingsenheten samordna koncernens upphandlingar i så stor 

omfattning som möjligt. 

• För dialog med Region Stockholm om en elbusslinje genom Ursvik. 

• Ställ krav på privata byggherrar att 50 % av nyproduktionen ska vara 

hyresrätter samt att staden får tillgång till bostäder för sociala ändamål 

och bostäder med särskild anpassning. 

• Ställ krav på fysisk tillgänglighet redan vid markupplåtelse. 

• Utred möjligheten att starta lokalvård i egen regi. 

• Utarbeta en handlingsplan och tydligt samordnad organisation för hela 

staden för arbetet med krisledning, trygghet, säkerhet och 

våldsprevention. 

 

Grundskole- och gymnasienämnden 
Allt börjar med en bra skola. För att upprätthålla detta kan vi inte år efter år 

fortsätta dra ner på resurserna till skolan. Skolan i Sundbyberg ska vara till för 

alla - allas rätt till kunskap och utbildning är en grundläggande princip. Det 

innebär att alla elever ska få det stöd de behöver och har rätt till för att nå målen 

i läroplanen. Vi vill också se över vilka verksamheter som kan hämtas hem och 

första steget är att starta en resursskola i egen regi. 

 

Ett centralt förbättringsområde är att bryta den ökande skolsegregationen. Den 

drabbar både elever med höga resultat och de med låga resultat – alla blir 

förlorare. Vänsterpartiet vill därför att staden tar fram en plan om hur 

skolsegregationen ser ut här och vad som kan göras åt den.  

 

Mentors in Violence Prevention (MVP) lär ungdomar hur de kan förebygga 

våld, vara förebilder för yngre och skapa trygghet inte minst ur ett feministiskt 

perspektiv. Det görs under handledning av vuxna från bland annat skola och 

polis. Inte minst killar/mäns våldsanvändande utmanas kopplat till bl a 

trakasserier, hatbrott baserat på t ex rasism och homo/transfobi, hedersrelaterat 

våld och våldsbejakande extremism. 

 

När kommunen betalar skolpeng för elever som går i skolor hos externa aktörer 

betalar vi även lokalkostnadsersättning. Den beräknas genom att dela den totala 

lokalkostnaden för kommunens skolor delat med antalet elever som går i 

kommunens egna skolor. Vid en minskning av elevantalet i våra skolor skapas 

en dubbel kostnadsökning. Förvaltningen behöver därför utreda hur 

lokalkostnadsersättningen kan förändras för att spegla de faktiska 

lokalkostnaderna. 

 

En del av dagen befinner sig de yngre eleverna på fritidshem (årskurs 0-3) och 

de lite äldre på fritidsklubb (årskurs 4-6). Ofta är det alltför få vuxna som ska 

bedriva verksamhet för många barn. Rapporter från t ex Kommunal visar att 

personalantalet såväl som andelen pedagogiskt utbildad personal har sjunkit 

drastiskt i Sundbyberg under tio år. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att 

genomlysa fritids- och fritidsklubbsverksamheten i staden.  
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Projekt inom pedagogisk utveckling måste värnas och utvecklas, både för att 

öka kvalitén på undervisningen men även för att fortsätta vara en attraktiv 

arbetsgivare för lärare. Idag finansieras samtliga skolutvecklingsprojekt genom 

statsbidrag. På sikt är det viktigt att staden själv har möjlighet att finansiera 

dessa projekt, både med avseende på val av projekt samt vad gäller 

långsiktigheten i projekten. Därför vill vi att förvaltningen utreder olika 

alternativ för att kunna finansiera skolutvecklingsprojekt i egen regi. 

 

Vår skola och fritidsverksamhet ska kunna planeras långsiktigt där lärare och 

övrig personal kan fokusera på sitt uppdrag utan att politiker detaljstyr alltför 

mycket. För att uppnå detta behövs en bred och långsiktig överenskommelse 

mellan partierna, något Vänsterpartiet drivit på för att återupprätta. Lärarnas 

arbete och elevernas trygghet ska vila på en stabil grund där utbildning och 

pedagogik är i fokus, inte politiska konflikter.  

 

Uppdrag 

• Starta en resursskola i egen regi 

• Ta fram en plan för att minska skolsegregationen. 

• Implementera MVP (Mentors in Violence Prevention) 

• Utred hur fritidsklubbsverksamheten kan förbättras med mer 

pedagogisk verksamhet. 

• Utred förändringar i lokalkostnadsersättningen till externa aktörer. 

• Utred lokaleffektiviseringsåtgärder inom kommunens skolor. 

• Utred alternativ för hur kommunen ska kunna finansiera 

skolutvecklingsprojekt med egna medel.  
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Förskolenämnden  
Alla barn i Sundbyberg ska gå i en förskola med bra pedagogisk verksamhet 

och en god omsorg. Vi vet även att förskolorna inom Sundbybergs stad har en 

hög andel heltidstjänster med förskollärarlegitimationer. Detta är goda 

förutsättningar för bra pedagogisk verksamhet, och det är något vi ska vara 

stolta över. Ju fler barn som väljer stadens förskolor, desto mer pedagogisk 

grund får våra yngsta barn. På så sätt är de bättre rustade för den kommande 

skolgången. Personalen är viktig och vi vill göra stadens förskolor till en ännu 

mer attraktiv arbetsplats, som förskollärare och barnskötare vill arbeta på. 

Vänsterpartiet har tidigare fått igenom att arbetsgivaren ska bekosta 

arbetskläder samt att staden ska ta fram en plan för att minska sjukfrånvaron. 

Som ett nästa steg i att arbetet för en friskare personal som orkar arbeta till 

pensionen, vill Vänsterpartiet under mandatperioden införa 6 timmars arbetsdag 

med bibehållen lön på en av Sundbybergs förskolor.  

 

Förskolan är en förutsättning för att föräldrar ska kunna studera och delta på 

arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och 

30 timmar per vecka för syskon. 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. 

 

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

av högsta vikt. En förskola har redan hbtq-certifierats och andra 

utbildningsinsatser har genomförts på området. Vi vill nu att fler blir hbtq-

certifierade under 2020. All verksamhet i förskolan ska ske genusmedvetet och 

inkluderande så som beskrivs i läroplanen och personalen inom förskolan ska 

erbjudas utbildning för att detta arbete aldrig ska avstanna eller glömmas bort. 

 

För att vårdnadshavare ska ha möjlighet att välja en förskola som passar dem 

behöver de veta att lokalen är anpassad efter deras behov – det kan gälla allt 

från ramper till hörslingor eller teckenspråksutbildad personal. Vi vill därför att 

det görs en tillgänglighetskartläggning av stadens förskolor.   
 

Uppdrag 

• Fortsätta ha en hög andel behöriga förskollärare. 

• Utreda möjligheterna för att införa försök om 6 h arbetsdag med 

bibehållen lön på en av förskolorna i staden. 

• Hbtq-certifiera ytterligare en förskola. 

• Genomför en tillgänglighetskartläggning av stadens förskolor. 

• Ha en tydlig plan för byggnation av fler förskolor för att möta det 

ökande behovet.  

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Alla sundbybergare ska kunna leva ett tryggt liv. Vårt behov av stöd varierar 

genom livet och det ska finnas sociala skyddsnät som tar emot oss vid behov. 

Genom tidiga insatser så kan vi förhindra att människor far illa och förebygga 

större problem – både för individen och för samhället. De som behöver hjälp att 
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ta sig ur missbruk, psykisk ohälsa och/eller kriminalitet får snabbt stöd. Vi 

behöver inte minst prioritera att barn och ungdomar får hjälp. Arbetet med 

familjebehandling ska utvecklas och arbetet med att fånga upp unga i missbruk 

förstärkas. Att Barnkonventionen blir lag 2020 måste särskilt följas upp. 

 

Staden ska ha uppsökande verksamhet och ansvara för ett förebyggande team. 

För att nå fler personer tidigare behöver vi utveckla arbetet mellan viktiga 

aktörer, som fältsekreterare, socialsekreterare, ungdomsmottagning, skola, 

förskola och fritidsverksamhet. Det förebyggande teamet ska tillsammans med 

polis och civilsamhället arbeta preventivt med alla unga, men också nå de barn 

och ungdomar som redan hamnat i svårigheter.  

 

Bostadsbristen är en av de största sociala utmaningarna i Sundbyberg. 

Vänsterpartiet har nu lyckats stoppa högerns utförsäljningar av Förvaltarens 

hyreslägenheter. Vi har också fått igenom att staden ska bygga om f.d. 

äldreboendet på Ekbacken till bostäder. Något vi bevakar vidare. Vi behöver 

fortsätta utveckla hela boendekedjan för att alla ska kunna få ett boende som 

fungerar utifrån livssituation med mål om eget kontrakt. Fler avtal för sociala 

kontrakt med privata värdar måste till. I Vänsterpartiets Sundbyberg nöjer vi oss 

inte med självklarheter som att inte vräka barn, vi vill ha nolltolerans för 

hemlöshet.  

 

Majoriteten av alla våldsbrott begås av män, såväl i offentligheten som i 

hemmet. Staden ska både ge stöd till brottsoffer och aktivt och strukturerat 

arbeta våldsförebyggande bl a med att bryta negativa maskulinitetsnormer. 

Viktiga aktörer är Sundbybergs kvinnojour och Stjärnjouren trans- och tjejjour. 

Staden behöver säkerställa ett långsiktigt stöd och samverkan med dem genom 

att upprätta ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap. Vänsterpartiet vill att 

Sundbyberg tar ansvar för att erbjuda skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i 

vår stad. Vi ska säkerställa så att även de som bryter mot normen t ex hbtq-

personer, kvinnor i missbruk eller med normbrytande funktionalitet också 

garanteras stöd och skydd.  

 

Många är anhöriga påverkas av en närståendes missbruk, psykisk ohälsa, 

kriminalitet och våld. Anhörigstödet är därför mycket viktigt och ska fortsätta 

utvecklas i samverkan med äldrenämnden.  

 

Vi behöver arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som såväl behåller 

befintlig personal och lockar nya medarbetare. Staden ska därför inte bara 

säkerställa god arbetsmiljö för sin personal, den ska också undanröja hinder och 

anställa fler personer med normbrytande funktionalitet. Staden ska också 

samverka med privata arbetsgivare i att få fram traineeplatser och 

praktikplatser. 

 

Staden ska i samverkan med näringslivet utveckla sommarjobb, traineeplatser 

och praktikplatser. Sommarjobbsgaranti för elever i stadens skolor åk 9 samt 1 

och 2 på gymnasiet ska återinrättas. En SFI-utbildning (Svenska För 

Invandrare) 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. 
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Uppdrag 

• Verka för en omställning från köp av verksamhet till verksamhet i egen 

regi, såsom stödboende. 

• Återupprätta en sommarjobbsgaranti som omfattar elever i åk 9 samt åk 

1–2 på gymnasiet. 

• Verka för att fler privata fastighetsägare tillhandahåller fler bostäder för 

sociala ändamål. 

• Inrätta ett team för samordning av förebyggande arbete. 

• Erbjud anställning i staden till fler med normbrytande funktionalitet och 

utveckla praktikplatser hos andra arbetsgivare. 

• Upprätta ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren 

i Sundbyberg.  

• Utreda möjligheten att upprätta ett skyddat boende för våldsutsatta 

kvinnor, i egen regi eller genom avtal med kvinnojouren. 

 

Äldrenämnden  
Vänsterpartiet vill se en generell förstärkning av alla välfärdsyrken. Det betyder 

att vi behöver anställa fler och öka personaltätheten, så även inom 

äldreomsorgen. Det betyder också att vi behöver ha en äldreomsorg utan 

vinstintressen. Alla skattemedel ska komma Sundbybergs äldre medborgare till 

godo och ingen ska någonsin bemötas utifrån hur lönsam hen anses vara. Därför 

vill vi införa Lex Frösunda: missköts en upphandlad verksamhet ska den tas 

över av kommunen. Därför vill vi också att LOV inom särskilt boende avbryts 

och att ett stopp för LOV inom hemtjänsten utreds. Vi vill istället att fokus 

läggs på att höja kvaliteten i vår äldreomsorg.  
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När vi köper in verksamhet från privata utförare, inom t ex hemtjänst eller 

särskilt boende, ska vi säkerställa att personalen får förutsättningar att göra ett 

bra jobb. I det ingår schysta anställningsvillkor, hög bemanningsgrad, heltid och 

tillsvidareanställningar. Kvalitet, inte lägstapris, ska vara avgörande vid 

upphandling.   

 

Äldreomsorgen ska erbjuda 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.  

 

Vänsterpartiet vill fortsätta att motverka ofrivillig deltid och minimera antalet 

timanställda, i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet. Vi vill även öka 

personalens inflytande över sin arbetssituation. Vänsterpartiet vill utreda 

möjligheten att införa en pooltjänst för äldreomsorgen. Detta i syfte att minska 

antalet timavlönade och minska administrativa kostnader, och istället satsa på 

fler heltidsanställningar, bättre arbetsvillkor, ökad trygghet för våra äldre och 

minskade kostnader. 

 

Slutligen vill Vänsterpartiet att trygghetslarm för våra äldre ska vara 

kostnadsfria. Många inte minst ensamstående kvinnor som är pensionärer har 

tufft att få ihop det. Alla har rätt till trygghet, oavsett ekonomisk situation. 

Därför vill vi inleda en utfasning för kostnaden för trygghetslarm med mål om 

att det ska vara helt kostnadsfritt 2022. 

 

Uppdrag 

• Riv upp LOV inom särskilt boende och att ett stopp för LOV inom 

hemtjänsten utreds. 

• Verka för en omställning från köp av verksamhet till verksamhet i egen 

regi. 

• Utreda möjligheten att införa differentierad egenavgift för hemtjänst. 

• Möjliggör verklig valfrihet inom den kommunala hemtjänsten genom 

att gå över till ramtid. 

• Utred möjligheten att inrätta en pooltjänst för äldreomsorgen. 

• Fasa ut kostnaden för trygghetslarm 2020 för att kunna erbjuda 

kostnadsfria trygghetslarm 2022. 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sundbyberg har ett stort och attraktivt kulturutbud. Biblioteken, konsthallen i 

Marabouparken, Teater Bristol, Kulturcentrums kurser och program samt 

verksamheten Aggregat, Allaktivitetshuset, simhallen och idrottsföreningarna 

bidrar alla till att göra Sundbyberg till den öppna staden för alla vi vill att den 

ska vara. För Vänsterpartiet är det centralt att kultur och fritid sprids över 

kommunen och görs tillgänglig för alla – oavsett inkomst, kön eller 

normbrytande funktionalitet. Även stödet till föreningslivet ska präglas av 

samma princip och då ge förutsättningar för en bra verksamhet. Idrottande är 
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självklart lika mycket värt oavsett utövarens könsidentitet och 

föreningsbidragen ska därför präglas av ett medvetet jämställdhetsperspektiv. 

 

I och med att staden växer, så växer också behovet av fler platser i kulturskolan 

samt nya lokaler för kultur, fritid och idrott. För att lyfta Sundbybergs kommun 

i sin inkludering av att engagera ungas delaktighet och inflytande, behövs det 

fler attraktiva mötesplatser. Platser där unga kan interagera med varandra, med 

andra organisationer och där det samtidigt sker andra aktiviteter runtomkring. 

Det handlar om platser där bemötande, kreativitet och tron på människan står i 

centrum och allas rätt till att få blomma ut i sin fulla potential i sitt skapande, 

kreativitet och entreprenörskap. Att bevara och utveckla befintliga lokaler samt 

tillföra nya är viktigt, därför vill Vänsterpartiet ha ett kulturhus, ett bibliotek och 

en fritidsgård i Ursvik.  

 

Fritidsgårdarna behöver också ha generösa öppettider. Det är också viktigt med 

trygg personal med långsiktiga anställningar som har möjlighet att bygga 

förtroende hos ungdomarna. Vi tar även tillbaka de avskaffade 

Rissneambassadörerna, återgår till den ursprungliga modellen och utvecklar den 

till att även omfatta Hallonbergen och Ör. Ungdomsmottagningen ska förbli i 

egen regi när nytt avtal ska skrivas och dess goda samverkan med 

fältsekreterarna, Stjärnjouren och andra aktörer ska fortsätta att utvecklas.  

 

Biblioteket i Hallonbergen spelar tillsammans med Kulturcentrum en central 

roll i Hallonbergens centrum. Vänsterpartiet hade velat ha kvar Hallonbergen 

centrum i Förvaltarens regi. Nu när centrum är sålt så är det mycket viktigt att 

verksamheterna som ryms där som biblioteket, fritidsgården, sporthallen och 

Kulturcentrums verksamhet, ges goda förutsättningar att behålla sin goda 

kvalitet.  

 

Även på andra områden, såsom bevarandet av stadens kulturarv, både äldre och 

nytt, behöver värnas. Tillsammans med aktörer i staden såsom Sundbybergs 

hembygdsförening och Marabouparken behöver en tydlig vision upprättas där 

broar till andra skapas och gemensamt stärker stadens kulturarv.  

 

Öppna väggar för till exempel muralmålningar har Vänsterpartiet länge drivit. 

Det är ett enkelt sätt att ge medborgare en möjlighet att öva upp sina 

konstnärliga uttryck samtidigt som kultur tillgängliggörs för allmänheten. Det är 

ofta här många andra konstnärer också finner inspiration och kan sprida sitt 

budskap. Sundbyberg är redo för en öppen vägg. 

 

En utbyggnad av idrottsanläggningarna har inte bara stor vikt för ungdomar och 

våra organisationer i staden, utan också betydelse för vårt viktiga 

folkhälsoarbete och för att klara folkhälsomålen. Vänsterpartiet anser också att 

anläggningarna ska drivas av kommunen. Alternativt bör en regional lösning 

hittas där flera kommuner tillsammans ansvarar för anläggningarna inom 

Stockholm. På så sätt kan regionens behov täckas gemensamt. Det blir mer 

hållbart och mer kostnadseffektivt. Nolltaxa ska fortsätta gälla för kommunens 

anläggningar när de utnyttjas av idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet.  
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Vänsterpartiet har varit positiva till den föreslagna multihallen, men kritiska till 

placeringen - att man privatiserar Lötsjöns strandnära områden - och den 

försämrade tillgängligheten. Nu har nya siffror kommit fram och det är dags att 

se över alternativa lösningar. Ör kan vara en lämplig plats där ishall eller hallar 

för konståkning, ishockey och curling skulle kunna få plats. Samtidigt skulle en 

fotbollsplan för spel året runt kunna skapas bredvid, genom att överföra 

överskottsenergi från anläggningen. På detta sätt skulle plats för idrott kunna 

skapas på stadens mark. 

 

 
 

Det behövs också ett nytt ridhus, det har Vänsterpartiet i många år kämpat för 

att få på plats. I Ursviks motionsområde behövs en upprustning och utbyggnad 

av motionsspåren och konstsnö. Vänsterpartiet är positiva till det pilotprojekt 

som har startas med en skidlekplats med konstsnö.  

 

Uppdrag 
• Rissneambassadörerna ska återgå till den ursprungliga modellen och 

även omfatta Hallonbergen och Ör. 

• Öka antalet platser i kulturskolan. 

• Besluta om att inrätta fritidsgård, kulturhus och bibliotek i Ursvik. 

• Utveckla Ursviks motionsområde. 

• Upprätta en öppen vägg. 

• Samordna arbetet med olika aktörer i Sundbyberg för att bevara och 

utveckla stadens kulturarv. 

• Upprätta en plan inom staden eller på regional nivå för att skapa en 

idrottsarena i Ör med ishallar för hockey, konståkning och curling.  

• Säkerställa att ingen privatisering sker när det under 2020 tecknas ett 

nytt avtal för Ungdomsmottagningen. 
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
I Sverige släpper vi ut mindre koldioxid per person än tidigare, men vår 

konsumtion skapar samtidigt mer utsläpp i andra länder. Att ta hand om 

klimatet är att också vara medveten om och beredd att ändra på våra levnadssätt. 

Som stad kräver detta att vi har högre ambitioner än tidigare och att varje steg är 

viktigt för ett mer hållbart samhälle.  

 

Vi behöver minska vår energiförbrukning, enbart använda energi från 

förnyelsebara källor senast 2030 och återanvända mer. Första steget för detta är 

energieffektivisering och fasa ut fossilberoende ur våra verksamheter. Vi 

behöver så tidigt som möjligt ställa om fordon i staden till fossilfria fordon, 

samordna varutransporter och öka framkomligheten för gående, cyklister och 

för de med normbrytande funktionalitet, såsom rullstolsburna. En kombination 

av gröna tak och solpaneler bör eftersträvas för större klimatvinst. Samtidigt ska 

tillgången till gröna ytor inte enbart låsas in till slutna områden. Alla 

medborgare behöver tillgång till naturen och gröna ytor. Staden behöver värna 

om våra attraktiva grönområden och skapa en mer tillgänglig stadsmiljö – 

samtidigt som vi fortsätter växa. Grönyta och parkområden ska planeras in i 

exploateringsprocessen. 

 

Vi behöver även planera vår stad så att dagvatten tillvaratas, där vårt 

dricksvatten värnas och där ekosystemtjänster utvecklas med bland annat 

stadsodlingar. Vi behöver även öka återanvändning av varor och återvinningen 

av material. 

 

Vänsterpartiet vill minska biltrafiken och bilberoendet. Därför behöver vi satsa 

mer på kollektivtrafik, fler lånecyklar, samt säkra vägar till och från skolan. 

Trottoarer och cykelvägar som planeras för rullstolsburna garanterar också 

framkomlighet för lastcyklar och barnvagnar. Och den del av transporterna som 

måste ske med bil, ska främst ske med fordon som drivs fossilfritt. 

 

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 dröjer mer än önskat. Vi vill därför tillsammans med regionen, 

Stockholm och Solna utreda möjligheten att dra en elbusslinje från Kista via 

Ursvik bort till Bergshamra för koppling till tunnelbanans röda linje.  

 

Vänsterpartiet vill minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetarisk och 

ekologisk kost i stadens verksamheter. Detta är ett led i både en förbättrad 

folkhälsa och en central förändring för en klimatsmart konsumtion av livsmedel. 

Måltidsservice ska därför ta fram en plan för att minska köttkonsumtionen i alla 

stadens verksamheter. Staden behöver också jobba för minskat matsvinn.  

 

Ytterligare ett sätt att minska klimatpåverkan är att samnyttja saker mer. En 

returpunkt har upprättats i centrala Sundbyberg och vi ser att det finns stora 

fördelar med att det sker även i andra stadsdelar.  
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I en tätnande stad som Sundbyberg, med sina genomfartsvägar, järnväg och 

kringleder, blir bullret ett allt mer påträngande problem. Staden måste därför ha 

tydliga strategier för att dämpa och stänga ute buller. 

 

Tack vare att staden äger ett eget växthus har Sundbyberg fina planteringar. 

Växthuset behöver flyttas i samband med att järnvägen grävs ned och bör då 

energieffektiviseras och göras mer tillgängligt för allmänheten. Ett nytt växthus 

behöver byggas snarast så att verksamheten kan fortsätta.  

 

 
 

Med tanke på det ekonomiska läget i staden vill Vänsterpartiet slå ihop 

byggnads- och tillståndsnämnden med stadsmiljö- och tekniska nämnden. Dessa 

två är redan idag samlade under en förvaltning.  

 

Uppdrag  
• Verka för en omställning från köp av verksamhet till verksamhet i egen 

regi. 

• Bygg nytt växthus nu. 

• Ta fram en plan för minskad köttkonsumtionen samt minska svinn i 

stadens alla verksamheter. 

• Sätt upp fler laddstolpar i staden. 

• Ta bort lokalgatan vid Kymlinge ur planerna. 

• Slå ihop byggnads- och tillståndsnämnden med stadsmiljö- och tekniska 

nämnden.  

Byggnads- och tillståndsnämnden 
Nämndens ansvar påverkas främst av hur staden växer. Medborgarnas hälsa ska 

värnas genom att säkerställa ren luft, giftfria miljöer och god ljudmiljö. Beslut 

om alkoholtillstånd ska alltid fattas utifrån ett socialt ansvarstagande. Beslut om 

bygglov och andra tillstånd ska vägledas av tydliga och lättbegripliga riktlinjer. 

Alla beslut om bygglov ska tas med hänsyn till trivsel, funktion, jämlikhet, 
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trygghet och miljö/klimat. Tillsyn av försäljning av alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel, samt automatspel, ska alltid syfta till att minska skador 

och missbruk av dessa produkter och tjänster. 

 

Med tanke på det ekonomiska läget i staden vill Vänsterpartiet slå ihop 

byggnads- och tillståndsnämnden med stadsmiljö- och tekniska nämnden. Detta 

är redan idag samlat under en förvaltning.  

 

Uppdrag 
• Slå ihop byggnads- och tillståndsnämnden med stadsmiljö- och tekniska 

nämnden.  

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullföra stadens uppgifter i 

överförmyndarfrågor., besluta om förordnande av förvaltare och gode män samt 

att utöver tillsyn över deras verksamhet. 

 

Vidare ska nämnden ge information och service till berörda parter och 

allmänhet i frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. 

Verksamheten är till stor del lagstyrd. Nämnden står under tillsyn av 

länsstyrelsen och JO. 

Valnämnden 
Valnämnden uppfyller de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen, 

folkomröstningslagen och lagen om kommunala folkomröstningar, med andra 

ord, den lokala valmyndigheten. En viktig uppgift är att se till att vallokalerna är 

tillgängliga för alla oavsett funktionalitet. Vi vill också att valnämnden verkar 

för att öka valdeltagandet framför allt där det är som lägst.  

Revision  
Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all den verksamhet som 

bedrivs inom nämnder och styrelser samt eventuella fullmäktigeberedningar i 

den omfattning som följer av god revisionssed.  

 

Sundbybergs stadshus AB  
Stadshus AB ska verka för samordningsvinster för stadens och medborgarnas 

bästa enligt fullmäktiges uppdrag. Bolaget ska också, tillsammans med 

Sundbybergs stad, vara en pådrivande kraft i utvecklandet av tjänster till 

kommunens medborgare. Som moderbolag i kommunkoncernen är det viktigt 

att Stadshus AB tar fram skarpa verktyg för att öka det sociala ansvarstagandet 

inklusive att bidra till det trygghetsskapande arbetet. Man ska också höja miljö- 

och klimatambitionerna i dotterbolagen.  

 

Överskott inom bolaget ska istället användas till att utveckla våra 

bostadsområden och anställa boende till sociala projekt. Vi väljer därför, precis 

som tidigare år, att inte inkludera något vinstuttag ur Förvaltaren i vår budget. 
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Stadshus AB ansvarar för ett av de mest omfattande stadsutvecklingsprojekten i 

Sundbybergs historia - nedgrävningen av järnvägen och arbetet med att utforma 

den nya stadskärnan. Dialogen med sundbybergarna och hänsyn till deras 

önskemål är centralt i detta arbete. Vi vill bevara stenstadskaraktären runt 

Sturegatan samt lämna utrymme för parker och rekreationsområden med 

utrymme för möten och göra det lätt att ta sig fram med cykel. När vi bebygger 

den ”nya” marken runt nedgrävningen är det viktigt att det också blir hyresrätter 

till rimliga priser så vi motverkar segregation och skapar en öppen stad för alla. 

 

Uppdrag 

• Ta fram mer ambitiösa mål kring energiförbrukning samt koldioxid- 

och miljöpåverkan i drift och produktion inom koncernen. 

• Ta fram konkreta åtgärder för socialt ansvarstagande inom koncernen. 

• Stoppa vinstuttaget ur Förvaltaren - använd överskottet till att utveckla 

våra bostadsområden. 

 

Fastighets AB Förvaltaren  
Vi behöver fler hyresrätter i Sundbyberg – inte färre. Det tidigare högerstyrets 

utförsäljningar av Förvaltarens lägenheter har minskat beståndet radikalt och 

konsekvenserna blir att det blir ännu svårare för många att hitta en bostad. Även 

verksamheter som är beroende av fler lägenheter blir lidande, likaså medborgare 

från andra kommuner som vill etablera sig i vår stad eller ungdomar som bor i 

vår stad, som vill hitta en egen lägenhet. Tack vare starkt stöd i valet 2018 

kunde Vänsterpartiet stoppa ombildningarna, och det kommer vi alltid att 

fortsätta stå upp för. 

 

Kötiden till Förvaltarens lägenheter är nu alldeles för lång, samtidigt som 

hyrorna i det nyproducerade beståndet ofta är mycket höga. Vi vill därför att 

Förvaltaren får i uppdrag att fokusera både på att korta kötiden och att bygga 

billigare hyresrätter. Förvaltaren ska också säkerställa att ungdomsgarantin 

fungerar även i praktiken. Vänsterpartiet vill också låta Sundbybergs stad och 

Fastighets AB Förvaltaren skapa mer variation i områden där andelen 

hyresrätter är låg, genom att t.ex. bygga hyresrätter i Brotorp och Lilla Ursvik. 

 

Bolagets bostadsbestånd behöver förnyas och fler bostäder byggas. Samtidigt 

står bolaget inför utmaningen att göra omfattande underhåll och 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. I ett öppet 

Sundbyberg för alla ska hyresgäster ha råd att bo kvar, samtidigt som vi 

genomför nödvändiga underhåll, renoveringar och energieffektiviseringar. 

Vänsterpartiet har tillsammans med hyresgäster länge kämpat för mer hållbara 

renoveringar - att de boende nu erbjuds fyra olika nivåer vid renovering är en 

seger. Vi vill nu gå vidare och se hur man kan pressa renoveringskostnaderna 

totalt.  

 

I all nyproduktion av hyresrätter är det viktigt att kostnaderna hålls nere så att 

hyresnivåerna inte skenar iväg. I samarbete med Sveriges Allmännytta och 
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andra aktörer ska därför Förvaltaren testa olika lösningar för att pressa 

hyreskostnaden i nyproduktion.  

 

Antalet lägenheter med särskild anpassning bör öka så att personer med 

normbrytande funktionalitet har större möjligheter att få en egen bostad. 

Hyresgäster som är i behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter måste också 

få mer än tre lägenhetserbjudanden, för att ge chans att hitta en lägenhet som 

verkligen fungerar utifrån var och ens individuella behov.  

 

 

 

Förvaltarens arbete för social hållbarhet är centralt. För att bidra till ökad 

trygghet, upptäcka och förebygga våld i nära relationer har Vänsterpartiet 

motionerat om att införa Huskurage, något som Förvaltaren redan signalerat att 

de är positiva till. Det ger hyresgäster verktyg att agera vid oro för sina grannar. 

Förvaltarens arbete med nattvandring, trygghetsvandringar och erbjudanden om 

sommarjobb och praktik är också viktigt i arbetet för en tryggare stad. 

 

Förvaltaren är också ett modernt och innovativt bolag. Den är i framkant på 

många sätt, inte minst sina miljömässiga och sociala ambitioner. Vi vill nu göra 

ett försök med 6 h arbetsdag med bibehållen lön inom någon del av Förvaltarens 

verksamhet. Försöket bör ske under minst 18 månader för att på bästa möjliga 

sätt få ett bra underlag för utvärdering. Östersundshem har provat detta och efter 

en testperiod kunnat visa på att sjuktalen och stress minskat. Tydligast syntes 

resultatet bland de kvinnliga anställda. Låt Förvaltaren visa vägen med denna 

feministiska reform som vi på sikt även vill införa i andra delar av koncernen.   

 

Förvaltaren är ett bolag med god ekonomisk ställning. Behovet att höja 

avgifterna för garage och boendeparkeringsplats är minimala. Då markpriserna 

ökar samt avgifter höjts i andra delar av staden samt i kranskommunerna kan 

det dock finnas skäl för justering. I vissa fall, som när parkeringsavgifterna 

fördubblats, är höjningen dock inte skälig. Vi vill självklart att bilismen ska 
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minska i staden. Samtidigt måste vi ta hänsyn till de som har det tufft 

ekonomiskt t ex äldre och ensamstående föräldrar som redan idag endast nyttjar 

bilen till det mest nödvändiga. Därför vill vi att Förvaltaren sänker avgiften för 

garage och parkering, samtidigt som man bör se över att införa en differentierad 

avgift. Det kan handla om t ex olika avgifter för det första och andra fordonet, 

olika avgifter för Förvaltarens egna hyresgäster och andra eller att införa en 

lägre avgift för t ex pensionärer.  

 

 

Uppdrag 
• Ta fram billigare hyresrätter och korta kötiden för bostad. 

• Ta fram en plan om att utöka andelen bostäder för sociala ändamål, 

bostäder med särskild anpassning samt LSS-lägenheter och 

gruppboenden. 

• Inför Huskurage nu. 

• Upprätta en plan för att säkerställa stadens ungdomsgaranti. 

• Inför försök med 6 h arbetsdag med bibehållen lön inom minst en 

verksamhet. 

• Sänk garageavgiften och parkeringsplatsavgiften med minst 100 kr. 

• Se över möjligheten att införa en differentierad parkeringsavgift, i syfte 

att gynna t ex pensionärer. 

 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
Lokalbolaget fick 2016 uppdraget att sälja Hallonbergens centrum samt Rissne 

centrum inklusive närliggande kontor och grönytor. Fastigheterna Muraren och 

Basaren såldes på motsvarande sätt. Det mest iögonfallande är ändå det 

moderatledda styrets iver att ombilda Förvaltarens hyresrätter till bostadsrätter. 

Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig dessa ekonomiska och sociala 

vågspel. 

 

Vid en granskning så har det visat sig att det planerade överförandet av stadens 

verksamhetslokaler till lokalbolaget inte går att genomföra av skattetekniska 

skäl. I dagsläget så äger bolaget endast tre fastigheter varav två av dessa snart 

kommer att återgå till staden. Bolaget kan därmed ses som ett rent 

förvaltningsbolag för inhyrda lokaler och lokaler ägda av staden. 

 

Frågan om stadens lokalkostnader verkligen har minskat i och med 

bolagiseringen är obesvarad. Det står dock klart att lokalbolaget måste öka sin 

personalstyrka för att klara sitt nuvarande uppdrag. Stadens finansiering av 

bolagets verksamhet är något diffus. Det tidigare styret har inte visat något 

större intresse för bolagets verksamhet, med undantag av ombildningar och 

försäljningar. Det finns frågetecken kring de långsiktiga målen för bolaget, om 

det verkligen blir billigare och bättre för nämnderna att fastigheter och 

underhåll bolagiseras. Det finns flertalet skattetekniska frågor som är olösta. 

 

Med tanke på det ovan anförda inklusive att Vänsterpartiet motsätter sig 

ombildningar och utförsäljningar, så borde lokalbolagets verksamhet kunna 
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överföras till stadens egen förvaltning. Den enda kvarvarande fastigheten i 

bolaget kan överföras till Förvaltaren. 

 

Uppdrag 

• Lokalfastigheter i Sundbyberg AB avvecklas och dess uppdrag att 

förvalta stadens ägda och inhyrda lokaler samt därmed liknande 

verksamheter överförs till staden. 

 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB, Sundbybergs 
Bredband AB  
Staden ska fortsätta driva och utveckla Sundbybergs Bredband AB och Stadsnät 

AB så att tjänsterna blir tillgängliga för fler sundbybergare. Stadens 

förvaltningar och Stadshus AB koncernen ska ha Sundbybergs Stadsnät och 

Sundbybergs Bredband som första alternativ när de efterfrågar tjänster inom 

deras kompetensområde.  

 

Sundbybergs avfalls- och vatten AB 
Sundbyberg fortsätter att växa och har nu gått från att vara en småstad till 

mellanstor kommun. Detta medför utmaningar. Utbyggnaden av sopsugar måste 

fortsätta. Bolaget ska vara aktivt i att utöka graden av materialinsamling för 

återvinning eller rötgasproduktion. 

 

Att kommuninvånarna blir fler ställer också vattenförsörjningen inför stora 

utmaningar. Vi behöver säkerställa att vattenledningsnätet är dimensionerat för 

alla dem som bor och verkar i Sundbyberg. 

 

Klimatförändringarna, som vi redan sett medfört stora påfrestningar med både 

extrem värme men även extrema regnmängder, kommer att ställa stora krav på 

att kunna hantera dessa. 

 

Norrenergi AB  
Vi vill värna Norrenergis mycket goda miljöprofil. Långsiktigt behöver vi ha en 

plan för såväl ökad kapacitet till egen produktion, som avveckling av 

värmeverket Dimslöjan. Ledningsnätet ska fortsatt ägas av kommunerna. 

Sundbybergs kommunfullmäktige har, efter förslag från Vänsterpartiet, beslutat 

att Sundbyberg jobbar för att Norrenergi ska sluta sälja utsläppsrätter. Då 

bolaget ägs tillsammans med Solna stad så krävs att de fattar motsvarande 

beslut. 

 

• Verka för att försäljningen av utsläppsrätter i Norrenergi stoppas.  
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Resultaträkning 2020 
För att kunna värna om det viktiga välfärdsuppdrag som kommunerna trots allt 

har föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning om 60 öre. Detta generar 82,2 

miljoner kronor extra för kommunen för 2020. Detta innebär att vi tillsammans 

tar ansvar för kommunens välfärdsuppdrag. Vi värnar verksamheterna, 

personalen och medborgarna. På sikt anser vi att vi bör sträva efter ett 

överskottsmål om 1 %. 0 kr planeras tas ur Fastighets AB Förvaltaren. 

Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter 

samt nämndernas uppdrag och mål beräknas följande resultaträkning. 

 

 

Resultaträkning        

        

(mnkr) Budget 2020 
Plan  Plan  

2021 2022 

Nämndernas ramar 2534,6 2604,7 2671,5 

Verksamhetens nettokostnad 2603,2 2673,3 2740 

Skatteint. och utjämn. Netto 2425 2504 2683 

Skattehöjning 60 öre 82,2 82,2 82,2 

Verksamhetens resultat -96 -87,1 25,2 

Utdelning från Stadshus AB 100 95 0 

Finansnetto -3,1 -5,6 -5,9 

Årets resultat 0,9 2,3 19,3 

Exploateringsverksamhet 0 0 0 

Kapitalförvaltning 0 0 0 

Årets resultat exkl. jämförelsestörande 

poster 
-96 -87,1 25,2 

 

 
Ramfördelning enligt stadens 
resursfördelningsmodell 
 
 

I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar 

enligt SKL:s rekommendationer och kostnadsersättningen för lokaler är 

beräknad till 100 %. Vissa effektiviseringskrav har lagts på nämndernas ramar, 

förutom på förskolenämnden samt grundskole- och gymnasienämnden där 

ingen effektivisering görs. Samtidigt läggs en högre effektivisering på 

kommunstyrelsen. Stadsmiljö- och tekniska nämnden, samt byggnads- och 

tillståndsnämnden föreslås att slås ihop till en nämnd. Den minskade ramen för 

äldrenämnden för 2020 jämfört med 2019 beror på att en hyreskostnad kopplat 

till Ekbacken har försvunnit. 
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Nämndernas ramar 
Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Driftskostnader 

Kommunstyrelse 160,5 175,8 180,8 186,1 

Grundskole- och gymnasienämnd 667,6 722,4 755,4 788 

Äldrenämnd 370,2 364 365,2 368,5 

Förskolenämnd 386,8 402,1 420,6 435,1 

Social- och arbetsmarknadsnämnd 505,8 573,6 584,4 591,5 

Kultur- och fritidsnämnd 141,2 144,1 144,6 145,2 

Byggnads- och tillståndsnämnd 4,7 4,8 4,8 4,8 

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 129,2 141,7 142,6 143,9 

Överförmyndarnämnd 3,8 3,9 4 4 

Kommunfullmäktiges revisorer 1,9 1,9 2 2 

Valnämnd 2 0,3 0,3 2,4 

Summa 2373,7 2534,6 2604,7 2671,5 

 

 

 

 

Till detta tillkommer särskilda satsningar/effektiviseringar i nämnderna enligt 

nedan: 

   2020 2021 2022 

Kommunstyrelse 

Sänkta arvoden för toppolitker -1,0 -1,0 -1,0 

Minskning av konsultarvoden -5,0 -4,0 -2,0 

Minskad ram överförs till äldrenämnden -2,0 -2,0 -2,0 

Ökad facklig förtroendetid   0,6  0,6  0,7 

 

Social och arbetsmarknadsnämnden  

Samordning förebyggande team  0,8  0,8  0,9 

 

Äldrenämnden 

Riv upp LOV inom särskilt boende -1,8 -1,8 -1,8 

Fasa ut kostnad för trygghetslarm 0,2 0,5 1,5 

Ökad intäkt från kommunstyrelsen -2,0 -2,0 -2,0 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Rissneambassadörer  1,0 1,0 1,0 

Öka antalet platser på kulturskola 0,5 0,5 1,5 

 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

Byggnads- och tillståndsnämnden 

STN och BTN slås ihop  -0,5 -0,5 -0,5 
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Reserveringar 
Hälften av volymtilldelningen fördelas när budgetåret startar i föreslagen ram 

per nämnd. Den andra hälften reserveras och ingår i stadens finansbudget. 

Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning per sista juni i 

samband med tertialrapportering för augusti. 

 

I och med principerna för ekonomistyrning kan stadens nämnder, vid beslut av 

nämnden, balansera över- och underskott mellan år. Detta ska ske per 

resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet.  

 
Investeringsbudget 
Stadens investeringar ska vara hållbara och strategiskt ekonomiska. Vi ska 

förhålla oss till en investeringstakt omkring 400 miljoner per år, för att ha en 

hållbar takt som inte påverkar stadens ekonomi negativt på sikt. 

 

Nedanstående tabell visar på förvaltningarnas bedömningar och förslag på 

investeringar under planperioden. Vänsterpartiet menar att det krävs en 

prioriteringsordning så att staden inte överskrider mer än 450 miljoner/år. 

 

 

   Budget Plan Plan Totalt 

Nämnd  2020 2021 2022 20-22 

Grundskole- och gymnasienämnd  2,5 3,0 3,0 8,5 

Förskolenämnd  3,0 3,0 3,5 9,5 

Äldrenämnd  2,5 1,5 1,5 5,5 

Social- och arbetsmarknadsnämnd  1,8 2,6 2,6 7,0 

Kultur- och fritidsnämnd  15,4 9,0 7,7 32,1 

Stadsmiljö- och teknisk nämnd  511,6 374,0 386,1 1271,7 

Kommunstyrelsen nämnd  73,3 100,3 305,4 479,0 

Totalsumma  610,1 493,4 709,8 1813,2 

 

 


