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Ett öppet Sundbyberg för alla 
 

Inledning 
Sundbyberg är en delad stad med stora skillnader. Skillnader mellan de som har 

arbete och de som inte har arbete. Mellan de som har eget boende och de som 

saknar boende. Skillnader mellan de som lever i rädsla för våld eller 

diskriminering och de som lever tryggt. 

 

När staden växer behöver vi bygga ut välfärden. Vi måste då skapa en bättre 

arbetsmiljö och anställa fler i skolor, förskolor, hemtjänst, äldreomsorg, kultur- 

och fritidsverksamhet och inom vår socialtjänst. Vi måste också på allvar göra 

vår verksamhet mer hållbar för att skapa den radikala gröna omställning som 

behövs för att klara alla klimatmål och vara en förebild i dessa frågor. En stärkt 

välfärd och hållbar stad innebär samtidigt en satsning på ökad jämställdhet. 

I årets budget fokuserar Vänsterpartiet som tidigare på tre områden: Bostad - 

Miljö – Trygghet. 

 

Rent ekonomiskt gynnar Vänsterpartiets budget främst barnfamiljer och äldre. 

Vi är också det enda parti som inte lägger besparingar eller 

”effektiviseringskrav” på äldrenämnd, förskolenämnd eller grundskole- och 

gymnasienämnd.  

 

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 

andrahandskontrakt. I Sundbyberg har vi under flera år byggt mycket men 

framför allt dyra bostadsrätter. När det väl byggts hyresrätter har det varit med 

skyhöga hyror. Dessutom har närmare 1000 lägenheter ombildats under 

mandatperioden vilket skapat ännu längre kö för att få ett hyreskontrakt. 

Samtidigt har de borgerliga partierna samt Miljöpartiet plockat ut 78 miljoner 

kronor ur Förvaltaren under 2017. Det är inget annat än en dubbelbeskattning av 

hyresgästerna. Vänsterpartiet är det enda partiet som inte plockar pengar ur 

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

hyresgästerna till gagn. 

 

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

utförsäljningar 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. Dessutom kan 

Förvaltaren göra det lättare för människor att få ett förstahandskontrakt genom 

att sänka inkomstkraven och räkna in försörjningsstöd. 

 

”Vänsterpartiet 
fokuserar som tidigare 
på tre områden:  
Bostad - Miljö – 
Trygghet.” 

”därför ska vi bygga 
nytt, stoppa 
utförsäljningar och 
framförallt se till att 
Förvaltaren växer som 
bolag” 
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Miljö 
Vi behöver en grön omställning – både globalt och lokalt. I Sverige släpper vi ut 

mindre koldioxid per person än tidigare, men vår konsumtion skapar mer 

utsläpp i andra länder. Som stad kräver detta att vi höjer våra 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. 

 

I Sundbyberg behöver vi värna om 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 mandatperioden har 

naturreservatet vid Golfängarna invigts vilket är mycket positivt. Högerstyret 

undantog dock vissa delar av Golfängarna vilket Vänsterpartiet vill åtgärda 

genom att reservatet nu utökas. Vi vill också skydda Rissne ängar från att 

bebyggas med förskole- och skolpaviljonger eller nya hus. Vi vill också 

utveckla området runt Madenbäcken. 

 

 

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.  

 

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. Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen 

har anledning att se kriminalitet som en lösning. Vi måste också ta de 

skjutningar som drabbat vår stad på största allvar och göra vad vi kan för att 

stoppa våldet på kort och lång sikt. Om vi på allvar vill stoppa våld och 

kriminalitet måste vi i grunden fortsätta att bygga ett rättvist samhälle. 

 

Vänsterpartiet satsar 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. 

 

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.   

 

Vi ska fortsätta engagera oss i nattvandring i Rissne, Rissne Pride och att införa 

Huskurage i Förvaltaren, alla exempel på initiativ som Vänsterpartiet ligger 

”Som stad kräver detta 
att vi höjer våra 
ambitioner och att den 
gröna omställningen 
präglar alla 
verksamheter.” 

”Om vi på allvar vill stoppa 
våld och kriminalitet 
måste vi i grunden 
fortsätta att bygga ett 
rättvist samhälle.” 
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bakom.  

 

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 

våldsutsatta kvinnor och hbtq-personer, och ska ge långsiktiga stöd till kvinno- 

och tjejjouren. 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. Därför vill vi fortsätta med att ta bort avgiften för 

trygghetslarm samt halvera egenavgiften för hemtjänst. 

 

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 domstolen oftare 

dömer till medborgarnas fördel. Samtidigt som högerpolitikerna höjer sina egna 

löner jagar man fattiga. I Vänsterpartiets Sundbyberg sparkar man inte nedåt, 

här sänker vi politikernas löner och hjälper den som är i ett utsatt läge.  

 

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 kvinnors försörjningsmöjligheter och ger en chans till en dräglig 

pension. Ändå finns det fortfarande anställda som inte erbjuds heltid eller 

rimliga heltidsscheman. Normen i Sundbybergs stad ska vara 

tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid.  

 

Rimliga anställningsvillkor ska vara en grundförutsättning även i vår 

upphandlade verksamhet, något som påverkar många anställda. Vid stadens 

upphandlingar så ska tydliga krav ställas på kollektivavtal, socialt 

ansvarstagande, etiska krav så väl som klimat- och miljömässiga krav. 

Uppföljningen behöver också bli bättre – det måste få konsekvenser när 

leverantörer inte följer de ingångna avtalen.  

 

Att vara en bra arbetsgivare inkluderar en fungerande samverkan med de 

fackliga organisationerna. Stadsledningskontoret behöver tillsammans med de 

fackliga representanterna se över och förbättra förutsättningarna för samverkan 

på alla nivåer. 

 

Kommunen gör de flesta år ett överskott. Delar av det överskottet kan investeras 

i sociala projekt som på sikt minskar kostnader men framför allt minskar risken 

att människor hamnar i utsatta livssituationer. Vänsterpartiet vill därför inrätta 

en social investeringsfond.   

”Normen i Sundbybergs 
stad ska vara 
tillsvidareanställningar på 
heltid med möjlighet till 
deltid.” 
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I samband med att vi skriver avtal med privata värdar ska vi kräva att minst 

hälften av de nya lägenheterna upplåts som hyresrätter samt att de tillgängliggör 

lägenheter för bostadssociala ändamål.  

 

På Ekbacken finns ett hus där det tidigare bedrevs äldreboende men huset har 

dömts ut av Arbetsmiljöverket för den typen av verksamhet och står näst intill 

tomt. Samtidigt finns en enorm bostadsbrist inte minst bland ungdomar, 

nyanlända och den som är i en socialt utsatt situation. Vi vill därför att det 

tidigare äldreboendet ska ställas om till bostäder med tillfälligt bygglov där 

ungdomar och nyanlända kan bo medan de samlar köpoäng och där 

socialförvaltningen kan erbjuda boende för de som behöver.   

 

Vi kan vara stolta över det arbete som staden gjort för att Sundbyberg ska vara 

öppet för alla, och det ska givetvis fortsätta. Det handlar om hbtq-certifiering av 

simhall, ungdomsmottagning, elevhälsoteam och många andra verksamheter, 

men det handlar också om inkluderande fritidsverksamhet, kulturarbete i 

Aggregat och El Sistema. 

 

Staden ska arbeta nämndsövergripande på strategisk nivå med såväl en effektiv 

krisledning och långsiktigt våldsförebyggande arbete av hög kvalitet där 

förutsättningar för en god samverkan underlättas. Vi vet att majoriteten av alla 

våldsbrott begås av män, såväl i offentligheten som i hemmet och därför är det 

viktigt att arbeta aktivt med att bryta destruktiva mansnormer.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för dialog med landstinget om att Ursvik förses med 

en elbusslinje så medborgarna där inte är beroende av egen bil, samt dialog med 

Solna stad för att stoppa Norrenergis försäljning av utsläppsrätter.  

   

Det skiljer nästan 30 procentenheter i valdeltagande mellan Duvbo och 

Hallonbergen. Även kring arbetslöshet och medianinkomst skiljer det stort 

mellan stadsdelarna. Vi måste verka för att alla sundbybergares ska höras och 

säkerställa en reell delaktighet hos alla medborgare. Vidare är det relevant att 

folkvalda politiker inte rent ekonomiskt lever i en helt annan verklighet än 

medborgarna de företräder. Därför vill Vänsterpartiet sänka politikernas 

arvoden. 

 

Givet prognososäkerheten kring stadens framtida intäkter – i form av 

skatteintäkter så väl som generella stadsbidrag och kommunal kostnads- och 

intäktsutjämning uppdrar vi också åt kommunstyrelsen att dels ta fram en kalkyl 

över en långsiktigt hållbar tillväxttakt sett till påföljande behov av investeringar 

och nyrekrytering samt att för varje respektive förvaltning gå igenom vilka 

sedan tidigare liggande uppdrag som kan lyftas bort och vilka investeringar som 

kan stoppas. Kommunstyrelsen ska också återinföra lokalbanken där 

förvaltningar kan ställa av lokaler de inte använder.  

 

Uppdrag 

 Kräv kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i stadens 

upphandlingar 

”Vi måste verka för att alla 
sundbybergare ska höras 
och säkerställa en reell 
delaktighet hos alla 
medborgare” 
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 Tillsvidareanställning och heltid ska vara norm i kommunens 

anställningar, deltid en möjlighet  

 Öka valdeltagandet där det är som lägst 

 Sänk politikerlönerna till 80 % av riksdagsarvode som tak 

 Inrätta en social investeringsfond 

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

hyresrätter samt att staden får tillgång till sociala kontrakt. 

 Arbeta strategiskt med våldsprevention 

 För dialog med landstinget om elbusslinje i Ursvik 

 Verka för att försäljningen av utsläppsrätter i Norrenergi stoppas 

 Ställ om Ekbacken till ett boende för unga, nyanlända och socialt utsatta 

 Ta fram plan för långsiktigt hållbar tillväxt och redogör för liggande 

politiska uppdrag som kan plockas bort i syfte att stärka 

förvaltningarnas ekonomi.  

 Återinför lokalbanken 

 

Grundskole- och gymnasienämnden 
Skolan i Sundbyberg ska vara till för alla. Det innebär att alla elever ska få det 

stöd de behöver och har rätt till för att nå målen i läroplanen. En del elever 

behöver mer stöd, andra mer tid, en del behöver mindre klasser eller andra 

undervisningsformer. Vår uppgift som politiker är att se till att lärarna har rätt 

förutsättningar och resurser nog att utgå från dessa varierande behov i sin 

undervisning.  

 

Eleverna i Örskolan har gått i paviljonger i flera år och barnen i Duvboskolan 

har väntat ännu längre på sina nya lokaler. Det är inte acceptabelt att elever och 

personal ska behöva vistas i tillfälliga paviljonger år efter år - skolorna behöver 

byggas ut nu.  

 

Skolan och fritids ska ha långsiktiga planer och framförallt med sin utgång på 

verksamhetens bästa där lärare mm kan arbeta fokuserat på sitt uppdrag utan att 

politiker detaljstyr alltför mycket. För att uppnå detta behövs framförallt en bred 

och långsiktig överenskommelse mellan partier så att lärarnas arbete och 

elevernas trygghet står på en god grund där utbildning och pedagogik är i fokus, 

inte politiska konflikter.  

 

Ett viktigt förbättringsområde är att bryta den allt ökande skolsegregationen. 

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

förlorare! Vänsterpartiet vill därför att staden utreder hur skolsegregationen ser 

ut här och vad som kan göras åt den.  

 

En annan viktig åtgärd är att öka personaltätheten. Det behövs fler vuxna i 

skolverksamheterna. Detta är en given kvalitetsfaktor inom hela 

skolverksamheten. Det är också en del av en förbättrad arbetsmiljö.  

 

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

och de lite äldre på fritidsklubb (årskurs 4 till 6). Fritis är ofta en förbisedd 

”Vänsterpartiet vill därför 
att staden utreder hur 
skolsegregationen ser ut 
här och vad som kan göras 
åt den.” 
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verksamhet på skolorna. Ofta är det alltför få vuxna som ska bedriva 

verksamhet för väldigt många barn. Vi har sett rapporter från t ex Kommunal 

om att personalantalet såväl som andelen pedagogiskt utbildad personal har 

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

att genomlysa fritis- och fritidsklubbsverksamheten i kommunen för att 

förstärka densamma. Samtidigt skulle fritids och fritidsklubbar kunna utvecklas 

mycket av att samverka mer med kultur- och fritidsverksamheten samt med t ex 

Rissneambassadörerna.  

 

Sist men inte minst anser vi det vara en självklarhet att flickor som får sin mens 

när de är i skolan ska veta att de kan få gratis bindor av elevhälsovården så att 

de inte behöver avbryta sin skoldag. 

 

Uppdrag 

 Utred orsakerna till och ta fram en plan för att minska 

skolsegregationen. 

 Genomför utbyggnaden av Duvboskolan och Örskolan utan vidare 

dröjsmål.  

 Utred hur fritidsklubbsverksamheten kan förbättras med mer 

pedagogisk verksamhet 

 Tillhandahåll mensskydd inom elevhälsan.                        

 

 

Förskolenämnden  
Alla barn i Sundbyberg ska gå i en förskola med bra pedagogisk verksamhet 

och en god omsorg. 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 
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samtidigt förbättra kvaliteten. När vi bygger nytt ska vi samtidigt säkerställa att 

gårdsytan i förskolorna är minst 20 kvm per barn. 

 

Vi vill göra stadens förskolor till en ännu mer attraktiv arbetsplats som 

förskollärare och barnskötare vill arbeta på. Vänsterpartiet har redan fått igenom 

krav på att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder samt att staden ska ta fram en 

plan för att minska sjukfrånvaron. Som ett nästa steg i att arbeta för en minskad 

sjukfrånvaro och för att man ska orka arbeta till pensionen, vill Vänsterpartiet 

börja med att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en av 

Sundbybergs förskolor. 

 

Antalet barn per anställd är en viktig faktor för barnens sociala- och 

pedagogiska utveckling samt för personalens arbetsmiljö. Vänsterpartiet i 

Sundbyberg tillför därför resurser för att nå målet om max 5 barn per anställd 

inom stadens förskolor.  

 

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

av högsta vikt. Delar av förskoleverksamheten har redan hbtq-certifierats och vi 

vill att fler blir certifierade under 2019. 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 

 Hbtq-certifiera ytterligare förskolor 

 Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en av Sundbybergs 

förskolor. 

 Max 5 barn per anställd 

 Genomför en tillgänglighetskartläggning 

 Minst 20 kvm gårdsyta per barn vid nybyggnation 

 

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

genom livet och alla ska veta att det finns 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. Vi behöver se 

till att de som hör sig och vill ha hjälp att ta sig ur missbruk eller kriminalitet får 

snabbt stöd. Nämnden är en central aktör för välfungerande uppsökande 

verksamhet och ska därför ansvara för det förebyggande team som 

Vänsterpartiet föreslår. 

 

“Genom tidiga insatser så 
kan vi förhindra att 
människor far illa och 
förebygga större problem” 

“6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön på en av 
Sundbybergs förskolor.” 
 



10 

 

För att nå fler personer tidigare behöver vi utveckla arbetet med fältsekreterare 

och med socialsekreterare som samverkar med ungdomsmottagning, skola, 

förskola och fritidsverksamhet. Detta förebyggande team ska tillsammans med 

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

och ungdomar som redan hamnat i svårigheter. På så sätt kan våld, missbruk 

och psykisk ohälsa förebyggas och motverkas i ett tidigt skede.  

 

Vi vet att majoriteten av alla våldsbrott begås av män, såväl i offentligheten som 

i hemmet. Staden ska därför aktivt och strukturerat arbeta våldsförebyggande bl 

a genom att bryta negativa maskulinitetsnormer. Viktiga aktörer är Sundbybergs 

kvinnojour och Stjärnjouren trans- och tjejjour. Staden behöver säkerställa att 

de har ett långsiktigt stöd.   

 

Staden ska säkerställa att behovet hos alla våldsutsatta uppfylls så att t ex 

kvinnor i missbruk eller med normbrytande funktionalitet omfattas av 

professionellt stöd och skyddat boende. 

 

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.  Man ska också 

samverka med privata arbetsgivare i att få fram traineeplatser och praktikplatser 

för dessa medborgare. 

 

Utöver det ska staden använda sina kontakter med näringslivet för att utveckla 

sommarjobb, traineeplatser och praktikplatser. Inte minst ska 

sommarjobbsgarantin för elever i stadens skolor åk 9 samt 1 och 2 på gymnasiet 

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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Bostadsbristen är en av de största sociala utmaningarna i Sundbyberg. Vi 

behöver utveckla hela boendekedjan med träningslägenheter och sänkta 

inkomstkrav för förstahandskontrakt hos Förvaltaren. Högerns utförsäljningar 

av Förvaltarens hyreslägenheter har dock kraftigt försvårat detta. 

Utförsäljningarna måste därför stoppas och fler avtal för sociala kontrakt med 

privata värdar måste till. Tvåårsbegränsningen av stadens bostadsansvar för 

flyktingar är orimligt – ingen hittar bostad på så kort tid. Staden behöver 

förlänga sitt bostadsansvar eller erbjuda kollektivboenden samtidigt som de 

nyanlända samlar köpoäng i till ett förstahandskontrakt. Till exempel genom att 

bygga om äldreboendet på Ekbacken till vanliga bostäder. Även de ungdomar 

som vistas i Sverige utifrån den s.k. ”Gymnasielagen” behöver ha ett ordnat 

boende som möjliggör för dem att fullfölja sina studier. I Vänsterpartiets 

Sundbyberg nöjer vi oss inte med självklarheter som att inte vräka barn, vi har 

nolltolerans för hemlöshet. 

 

Uppdrag 

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

på gymnasiet  

 Ta fram fler sociala kontrakt, även från privata fastighetsägare 

 Förläng det bostadssociala ansvaret för nyanlända 

 Inrätta ett team för samordning av förebyggande arbete 

 Erbjud anställning i staden till fler med normbrytande funktionalitet och 

utveckla praktikplatser hos andra arbetsgivare 

           

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

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

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

vinstintressen. Alla skattemedel ska komma Sundbybergs äldre medborgare till 

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

vill vi att införandet av LOV, som redan har lett till avsevärda nedskärningar 

inom kommunens verksamhet, avbryts och fokus istället läggs på att höja 

kvaliteten i vår äldreomsorg.  

 

När vi köper in verksamhet från privata utförare – inom t ex hemtjänst eller 

särskilt boende – 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.   

”Bostadsbristen är en av de 
största sociala 
utmaningarna i 
Sundbyberg.” 
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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.  

 

Vi vill fortsätta att motverka ofrivillig deltid och minimera antalet timanställda, 

i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet.  

 

De äldre som efter en biståndsbedömning har fått rätt till hemtjänst ska aldrig 

behöva tacka nej till det på grund av kostnaderna. Rätten till hjälp hemma SKA 

vara styrd av behov – inte betalningsförmåga. Därför halverar vi egenavgiften 

för hemtjänst. Slutligen vill Vänsterpartiet i Sundbyberg att trygghetslarm för 

våra äldre ska vara kostnadsfria. 

 

Uppdrag 

 Riv upp LOV 

 Möjliggör verklig valfrihet inom den kommunala hemtjänsten, gå över 

till ramtid. 

 Halvera egenavgiften för hemtjänst 

 Erbjud kostnadsfria trygghetslarm 

 

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

konsthallen i Marabouparken, Teater Bristol, Kulturcentrums kurser och 

program och verksamheten Aggregat, Allaktivitetshuset, simhallen och 

“Rätten till hjälp hemma 
SKA vara styrd av behov – 
inte betalningsförmåga. 
Därför halverar vi 
egenavgiften för 
hemtjänst.” 
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idrottsföreningarna bidrar alla till att göra Sundbyberg till den öppna stad för 

alla vi vill att den ska vara. 

 

För Vänsterpartiet är det centralt att kultur och fritid sprids över kommunen och 

görs tillgänglig för alla – oavsett inkomst, kön eller normbrytande 

funktionalitet.  

 

Kulturskolans kurser i teater, dans och musik är idag väldigt populära och vi vill 

därför utöka antalet platser.  

 

I och med att staden växer så växer också behovet av nya lokaler för kultur, 

fritid och idrott. En utbyggnad av anläggningarna har också en betydelse för 

vårt viktiga folkhälsoarbete och för att klara folkhälsomålen så anser 

Vänsterpartiet också att anläggningarna ska drivas av kommunen. Nolltaxa ska 

fortsätta gälla för kommunens anläggningar när de utnyttjas av 

idrottsföreningarnas ungdomsverksamhet.  

 

Vänsterpartiet är positiva till den föreslagna multihallen, men vi är dock kritiska 

till placeringen att man privatiserar Lötsjöns strandnära områden och försämrar 

tillgängligheten. 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. 

 

Alla medborgares tillgång till motion och fotbollsplaner är överordnat enskilda 

boendes klagomål på ljud eller ljusstörningar. I en tätbebyggd stad är det 

naturligt att det låter, även på tidig kväll. Vi anser att staden rättsligt ska pröva 

det rimliga i att göra anpassningar för flera miljoner.  

 

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. Generösa öppettider och delaktiga ungdomar 

är avgörande för att fritidsgården ska vara en välfungerande mötesplats som 

stärker våra ungdomar. Det är också viktigt med trygg personal med långsiktiga 

anställningar som har möjlighet att bygga förtroende hos ungdomarna. Vi tar 

tillbaks de nyligen avskaffade Rissneambassadörerna, återgår till den 

ursprungliga modellen och utvecklar den till att även omfatta Hallonbergen och 

Ör. 

 

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 

”Vi tar tillbaks de nyligen 
avskaffade 
Rissneambassadörerna, 
återgår till den 
ursprungliga modellen och 
utvecklar den till att även 
omfatta Hallonbergen och 
Ör.”  
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Kulturcentrums verksamhet, behåller sin goda kvalitet. På sikt vill vi även ha ett 

bibliotek i Ursvik.  

 

En plan för att skapa en öppen vägg där det är möjligt att göra muralmålningar 

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

konstnärliga uttryck samtidigt som kultur tillgängliggörs för allmänheten. 

 

 

 

Uppdrag 
 Rissneambassadörerna ska återgå till den ursprungliga modellen och 

även omfatta Hallonbergen och Ör. 

 Öka antalet platser i kulturskolan 

 Utveckla Ursviks motionsområde 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
I Sverige släpper vi ut mindre koldioxid per person än tidigare, men vår 

konsumtion skapar mer utsläpp i andra länder. Att ta hand om klimatet är att 

också vara medveten om 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. 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. 

 

”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” 
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Vänsterpartiet vill minska biltrafiken och bilberoendet. Därför behöver vi satsa 

mer på kollektivtrafik, fler lånecyklar, mer cykeltrafik och tillgänglighet för 

alla, samt säkra vägar till och från skolan. Trottoarer och cykelvägar som 

planeras för rullstolsburna garanterar också framkomlighet för lastcyklar och 

barnvagnar. Och den del av transporterna som måste ske med bil, ska främst ske 

med fordon som drivs fosilfritt. 

 

De goda förbindelserna är en av Sundbybergs främsta styrkor, men det gäller 

inte hela staden. Ursvik är eftersatt när det gäller kollektivtrafik och Tvärbanans 

Kistagren ser ut att kunna dröja. Vi vill därför tillsammans med Landstinget, 

Stockholm stad och Solna kommun utreda möjligheten att dra en elbusslinje 

från Kista via Ursvik bort till Bergshamra för koppling till tunnelbanans röda 

linje. Även Ursviksborna förtjänar en kollektivtrafik värd namnet.  

 

Vänsterpartiet har drivit på för en vegetarisk dag och vi vill fortsätta öka 

andelen vegetarisk och ekologisk kost i stadens verksamheter. Detta är ett led i 

både en förbättrad folkhälsa och en central förändring för en klimatsmart 

konsumtion av livsmedel. Måltidsservice ska därför ta fram en plan för att 

minska köttkonsumtionen i alla stadens verksamheter. 

 

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

slagborr används tex högst ett par timmar varje år. Om staden inrättar ett 

”prylbibliotek” där medborgare kan låna saker som just slagborr, stege eller 

liknande så kan resurserna utnyttjas mer effektivt och slänget minska.  

 

Staden behöver värna om kommunens attraktiva grönområden och skapa en mer 

tillgänglig stadsmiljö – samtidigt som vi fortsätter växa. Grönyta och 

parkområden måste planeras in i exploateringsprocessen.  

 

I en tätnande stad som Sundbyberg, med sina genomfartsvägar, järnväg och 

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

strategier för att dämpa och stänga ute buller. 

 

Tack vare vårt kommunägda växthus har Sundbyberg fina planteringar. 

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

energieffektiviseras och göras mer tillgängligt för allmänheten. 

“Måltidsservice ska därför 
ta fram en plan för att 
minska köttkonsumtionen 
i alla stadens 
verksamheter.” 
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Uppdrag  

 Bygg nytt växthus omgående 

 Inför ett prylbibliotek 

 Ta fram plan för minskad köttkonsumtionen i alla stadens verksamheter 

 

Byggnads- och tillståndsnämnden 
Besluten om alkoholtillstånd ska alltid fattas utifrån ett socialt ansvarstagande. 

Möjligheten att gå på krogen ska dock inte styras av trösklar och trappsteg - 

samtidigt som servering ska vara begränsad ska den vara tillgänglig. Tillstånd 

bör därför kopplas till serveringslokalernas fysiska tillgänglighet.   

 

Beslut om tillstånd och bygglov ska vägledas av tydliga och lättbegripliga 

riktlinjer för att minimera utrymmet för upplevt godtycke. Alla beslut om 

bygglov ska tas med hänsyn till trivsel, funktion, jämlikhet, 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. 

 

Uppdrag 
 Utred möjligheten att koppla serveringstillstånd till fysisk tillgänglighet 

 

Överförmyndarnämnden  
Överförmyndarnämndens uppgift är att i enlighet med bestämmelser i 

kommunallag, föräldrabalk och annan tillämplig lagstiftning utöva tillsyn i 

förmyndarskapsfrågor. Vidare ska nämnden ge information och service till 

berörda parter och allmänhet i frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och 

förvaltarskap.  

“Möjligheten gå på krogen 
ska dock inte styras av 
trösklar och trappsteg - 
samtidigt som servering 
ska vara begränsad ska 
den vara tillgänglig.” 
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Valnämnden 
Valnämnden uppfyller de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen, 

folkomröstningslagen och lagen om kommunala folkomröstningar. 

 

Under våren 2019 kommer Valnämnden att träffas ett antal gånger inför valet 

till Europaparlamentet som äger rum den 26 maj. Valnämnden kan också bli 

inkallad om ett extraval uppstår under året som kommer.  

 
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.  

 

Vi anser att Förvaltarens hyresgäster inte ska behöva bidra till stadens intäkter 

både via skatten och via sin hyra. Intäkter från ombildningar och försäljningar 

ska användas för renoveringar och nyproduktion av fler hyresrätter. Vi värnar 

om hyresgästerna och de uttag som ändå görs ur Stadshus AB ska därför inte 

komma från Förvaltaren. Överskott inom bolaget ska istället användas till att 

utveckla våra bostadsområden och anställa boende till sociala projekt. Vi väljer 

därför, precis som tidigare år, att inte inkludera något vinstuttag ur Förvaltaren i 

vår budget. 

 

Stadshus AB ansvarar för ett av de mest omfattande stadsutvecklingsprojektet 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 

“Överskott inom bolaget 
ska istället användas till 
att utveckla våra 
bostadsområden och 
anställa boende till sociala 
projekt. 
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 Stoppa vinstuttaget ur Förvaltaren - använd överskott till att utveckla 

bostadsområden. 

 

 
 

 

Fastighets AB Förvaltaren  
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.  

 

Kötiden till Förvaltarens lägenheter är alldeles för lång, samtidigt är hyran i det 

nyproducerade beståndet ofta mycket hög. Vi vill därför att Förvaltaren får i 

uppdrag att fokusera både på att korta kötiden och att bygga billigare 

hyresrätter.  

 

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.  

 

Vi behöver fler hyresrätter i Sundbyberg – inte färre. Utförsäljningar av 

Förvaltarens lägenheter måste därför stoppas och ägarlägenheter samt 

ägarandelslägenheter ska inte byggas av Förvaltaren. Konsekvenserna blir 

annars att det blir ännu svårare för sundbybergare att hitta en bostad. 

Vänsterpartiet vill också låta Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren 

“Vi vill därför att 
Förvaltaren får i uppdrag 
att fokusera både på att 
korta kötiden och att 
bygga billigare 
hyresrätter.” 
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skapa mer variation i segregerade områden genom att t.ex. bygga hyresrätter i 

Brotorp och Lilla Ursvik.  

 

För att hyresrätterna faktiskt ska vara tillgängliga via bostadskön behöver 

otillåten andrahandsuthyrning beivras och motverkas. Förvaltaren ska också 

säkerställa att ungdomsgarantin fungerar även i praktiken.  

 

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

hyresnivåerna inte skenar iväg. I samarbete med SABO och andra aktörer ska 

därför Förvaltaren testa olika lösningar för att pressa hyreskostnaden i 

nyproduktion.  

 

Hyresgäster som är i behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter måste få mer 

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

fungerar utifrån var och ens individuella behov.  

 

Fler ska ges tillgång till förstahandskontrakt, istället för att hänvisas till den ofta 

väldigt utsatta situationen med att hyra i andra, tredje och fjärde hand. Även när 

man har råd med hyran kan de krav som ställs för ett förstahandskontrakt stänga 

folk ute från bostadsmarknaden och skapa höga trösklar. Förvaltaren måste 

sänka inkomstkraven samt kunna räkna in försörjningsstöd.  

 

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

trygghet, upptäcka och förebygga våld i nära relationer har Förvaltaren på 

Vänsterpartiets initiativ öppnat för att införa Huskurage som ger hyresgäster 

verktyg att agera vid oro för sina grannar. Förvaltarens arbete med nattvandring, 

trygghetsvandringar och erbjudanden om sommarjobb är också viktigt i detta. 

 

Uppdrag 
 Fokus ska vara på att ta fram billigare hyresrätter och korta kötiden för 

bostad. 

 Sänk inkomstkraven för hyreskontrakt och räkna in försörjningsstöd 

 Se över regelverk i syfte att minska utestängningseffekten för 

hyresgäster med behov av tillgänglighetsanpassningar samt verka för att 

ha fler LSS-anpassade lägenheter 

 Motverka otillåten andrahandsuthyrning  

 Inför Huskurage 

 

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

centrum inklusive närliggande kontor och grönytor. Nyligen såldes även 

fastigheterna Muraren och Basaren 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. 

 

“Förvaltarens arbete för 
social hållbarhet är 
centralt.” 
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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. Hur ser de långsiktiga målen ut för bolaget? Det finns fortfarande 

skattetekniska frågor som är olösta. 

 

Med tanke på det ovan anförda inklusive att Vänsterpartiet motsätter sig 

ombildningar och utförsäljningar, så borde lokalbolagets verksamhet kunna 

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 Bredband och Stadsnät AB så att 

tjänsterna blir tillgängliga för fler sundbybergare. Stadens förvaltningar och 

Stadshus AB koncernen ska ha Stadsnät och Bredband som första alternativ när 

de efterfrågar tjänster inom deras kompetensområde.   

 

Sundbybergs avfalls- och vatten AB 
I samband med att staden växer behöver vi också bygga ut 

sopsugsverksamheten.  

 

Bolaget ska vara aktivt i att utöka graden av materialinsamling för återvinning 

eller rötgasproduktion. 

 

Norrenergi AB  
Vi vill värna Norrenergis extremt 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. Enligt 

uppdrag till kommunstyrelsen ska vi också sluta sälja utsläppsrätter. 

 

 

“Enligt uppdrag till 
kommunstyrelsen ska vi 
också sluta sälja 
utsläppsrätter.” 
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Resultaträkning 2019 
Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter 

samt nämndernas uppdrag och mål beräknas följande resultaträkning. 

 

 

Resultaträkning          

          

(mnkr) 
Budget 

2019 

Plan  

2020 Plan 2021  

Verksamhetens intäkter 580,0 579,2 594,2  

Verksamhetens kostnader -2 848,4 -2 891,3 -3 000,3  

Avskrivningar -136,3 -138,2 -157,0  

Verksamhetens nettokostnader -2 404,7 -2 450,3 -2 563,1  

Skatteintäkter 2 440,6 2 572,8 2 692,7  

Generella statsbidrag och utjämning -175,6 -111,3 -223,7  

Finansiella intäkter 169,3 39,3 105,6  

Finansiella kostnader -29,0 -30,7 -30,9  

      

Årets resultat 0,6 19,9 -19,4  

      

* Varv jämförelsestörande     

Exploatering -76 -75 -90  

      

Årets resultat exkl. 

jämförelsestörande poster -75,4 -55,1 -109,4 

 

      

Resultat som andel 0,0% 0,8% -0,8%  

Årets resultat exkl 

jämförelsestörande -3,3% -2,2% -4,4% 

 

 

 

Föreslagen budget visar på en balansering av resultatet över en treårsperiod med 

ett visst underskott tredje åretFinansiella intäkter på 169,3 miljoner (varav 0 kr 

tas ur Förvaltaren) planeras.  
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Ramfördelning enligt stadens 
resursfördelningsmodell 
 

 

 

I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, 

en utfasning av de generella effektiviseringarna inom äldrenämnden, 

grundskole- och gymnasienämnden samt förskolenämnden. Det ingår också 

särskilda satsningar på 36 miljoner kronor, samt exploateringsintäkter på 76 

miljoner kronor. Från det dras en sänkning av toppolitikernas arvode 

motsvarande en halvmiljon från kommunstyrelsens ramar. Kostnadsersättning 

för lokalkostnader är beräknad till 95 %. Parallellt med 

lokalkostnadsersättningen läggs ett uppdrag till kommunstyrelsen om att 

återinföra lokalbanken i staden och avskaffa den utfasning av verksamheternas 

kostnader för avställda lokaler som infördes av tidigare politiska majoritet.  Till 

detta tillkommer riktade satsningar i nämnderna enligt nedan:   

 

I ramfördelningen ingår särskilda satsningar på följande områden: 

 

      2019 2020 

Kommunstyrelsen 

Sänkta arvoden för toppolitiker   -0,5 

 

Äldrenämnden   

Kostnadsfria trygghetslarm   1,2 

Halverad egenavgift inom hemtjänsten  3,5 

Försök med 6h arbetsdag i hemtjänsten  6,4  

Utfasning av effektiviseringskrav  3,3 3,3 

 

Förskolenämnden   

Försök med 6h arbetsdag   2,6 

Max 5 barn per anställd (år 1)   5,3 5,3 

Slopat effektiviseringskrav i förskolenämnden 3,4 

Nämndernas ramar 

Driftskostnader 

Budget 

2018 

Budget 

2019 Plan 2020 Plan 2021 

Kommunstyrelse 157,9 166,0 161,9 165,6 

Grundskole- och gymnasienämnd 627,0 674,0 723,3 759,3 

Äldrenämnd 357,0 387,9 390,8 401,4 

Förskolenämnd 386,0 403,4 435,6 456,6 

Social- och arbetsmarknadsnämnd 488,6 510,6 529,1 550,1 

Kultur- och fritidsnämnd 130,7 144,4 148,6 152,0 

Byggnads- och tillståndsnämnd 5,8 5,7 5,9 6,0 

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 125,8 142,9 147,5 151,8 

Överförmyndarnämnd 2,8 3,8 4,0 4,1 

Kommunfullmäktiges revisorer 1,9 1,9 2,0 2,0 

Valnämnd 2,3 1,3 0,4 0,4 

Summa 2 285,8 2 441,9 2 549,1 2 649,3 
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Grundskole- och gymnasienämnden 

Utfasning av effektiviseringskrav i GGN  6,1 6,1 

 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden  

Prylbibliotek     1,2 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Rissneambassadörer    1,5 

50 nya platser i Kulturskolan   0,5 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Förebyggande team    1  

 

Reserveringar 
Hälften av volymtilldelningen fördelas när budgetåret startar i föreslagen ram 

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

Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning per sista juni i 

samband med tertialrapportering för augusti.  

 

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

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

resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet.  

 
Investeringsbudget 
Nedan tabell visar på förvaltningarnas bedömningar och förslag på investeringar 

under planperioden. Investeringsbudgeten inkluderar nya växthus och en samlad 

driftsdepå under stadsmiljö- och tekniska nämnden. 

 

 

   Budget Plan Plan Totalt 

Nämnd  2019 2020 2021 19-21 

Grundskole- och 

gymnasienämnd 

 

2,0 4,0 9,0 15,0 

Förskolenämnd  3,3  5,1 3,1 11,5 

Äldrenämnd  2,0 1,5 1,5 5 

Social- och 

arbetsmarknadsnämnd 

 

2,9  1,8 2,6 7,3 

Kultur- och fritidsnämnd  13,8 17,7 12,4 43,9 

Stadsmiljö- och teknisk 

nämnd 

 

404,50  209,40 546,2 1.160,1 

Kommunstyrelsen nämnd  69,3 62,8 68,8 200,9 

Totalsumma  497,8 302,3 643,4 1442,8 

 

 

 


