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När visionen får styra
”Sundbyberg växer med dig!” Stadens nya vision antogs i höstas, och är ledstjärna när
Sundbybergs politiska styre nu presenterar sin andra gemensamma budget.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M)
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– I höstas antog ett enigt kommunfullmäktige stadens
nya vision, som visar hur vi vill att Sundbyberg ska
utvecklas till 2030. Den utgår från de tre kärnvärdena
levande, nytänkande, tillsammans och är något vi bär
med oss varje dag när vi arbetar för Sundbybergs utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael
T. Eriksson (M).
Ett exempel på hur visionen avspeglar sig i praktiken är det handslag som staden har tagit med funktionshinderorganisationer för att öka tillgängligheten

i staden. Och man planerar att göra detsamma med
idrottsrörelsen. Staden har fått intäkter från markförsäljning under 2016, som bland annat återinvesteras
i nya och utbyggda cykelbanor, upprustade lekplatser,
renovering av Duvboskolan, en ny förskola i Stora
Ursvik och medfinansiering av tvärbanans sista gren.
Men man står också inför stora utmaningar.
– Under 2016 var det byggstart för 894 bostäder
i Sundbyberg, vilket är en femtioprocentig ökning
mot snittet de senaste tre åren. Och vi måste se till att

bygga ut den kommunala servicen för att möta alla
nya invånare. När serviceorganisationen växer måste
vi också verka för att den ska vara fortsatt effektiv.
En annan stor satsning som nu påbörjas är den nya
stadsdelen längs Enköpingsvägen genom Sundbyberg. När den gamla motortrafikleden görs om till en
stadsgata frigörs cirka 400 000 kvadratmeter markyta,
en yta som motsvarar 5 000 nya bostäder.
– Allt detta ska ske med en budget i balans,
säger Mikael T. Eriksson.

Så säger gruppledarna
Fem partier – Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – utgör majoritet i kommunfullmäktige sedan november 2015. Så här säger de övriga fyra gruppledarna om sin gemensamma budget.
Siyamak Sajadian
Sasanpour (MP):
Sundbybergs budget för 2017
lägger stor vikt vid de gröna
frågorna, satsar stort på jämställdheten och
lyfter Sundbybergs skolor ytterligare.
27 miljoner till nya cykelbanor, arbetet med
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i
hela staden och en höjd skolpeng är bara
några av de saker som vi länge drivit och
som vi nu ser bli verklighet i det grönblå
styret. Det viktiga arbetet med att lyfta
näringslivet i staden fortsätter också i takt
med att staden växer.

Johan Storåkers (L):
Med budgeten skapar vi
förutsättningar för att återupprätta Sundbyberg som en
bildningsstad. Detta gör vi genom att satsa
på lärarlöner, prioritera läsning och ge goda
förutsättningar för ett vitalt föreningsliv.
Vår budget innebär även ökade möjligheter till ett bra samarbete mellan skolan
och det lokala idrotts- och kulturlivet. Detta
är viktigt bland annat för att integrera nya
svenskar i samhället och få fler av dem att
delta i de verksamheter som vårt fantastiska
föreningsliv erbjuder.

Stefan Bergström (C):
Centerpartiet är huvudansvarigt för exploateringsfrågor i
det grönblåa styret och vårt
mål är att det som byggs i Sundbyberg
också ska tillföra nya värden för oss som
redan bor här. Samtidigt arbetar vi också för
att stärka och skydda stadens viktiga gröna
kilar, grönområden och vattendrag i den
nya översiktsplanen. För att göra Sundbyberg mer barnvänligt kommer gående och
cyklister att prioriteras, med fokus just på
barns och äldres behov i det nya mobilitetsprogrammet som blir klart under 2017.

Maria Bohman (KD):
Vi ska se till att ni sundbybergare får valuta för varje skattekrona. Ni ska få bestämma mer
över er vardag i valet av äldreomsorg, skola
eller förskola. Tryggheten är också oerhört
viktig för oss kristdemokrater. Därför får
staden under 2017 en trygghetsbil som dagligen kommer att patrullera våra gator med
hjälp av frivilliga. Nybyggnation i centrala
Sundbyberg ska ske med försiktighet och
förstånd så att vi bevarar småstadskänslan.
Vi ska ta nya initiativ så att vi blir en av
Sveriges mest företagsvänliga städer.
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Så fördelas budgeten
KOMMUNENS INTÄKTER kommer framför
allt från skatter, men även från kommunala
avgifter i form av engångsintäkter. Hur
dessa pengar ska fördelas bestäms i
stadens budget, som beslutas av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som sätter upp mål för
stadens nämnder.
Inför 2017 har kommunfullmäktige
fattat beslut om sju övergripande mål för
alla nämnder:

•

Stadens verksamheter genomsyras
av god ekonomisk hushållning.

•

Stadens verksamheter minskar
kostnaderna samtidigt som
kvaliteten är god.

•

Stadens ekonomiska prognoser
är säkra.

•

Alla stadens verksamheter bidrar
till en hög tillväxt.

•

Stadens kärnverksamheter
prioriteras.

•

Stadens verksamheter arbetar
för jämställdhet.

•

2017 fördelar kommunen dina pengar så här:

Grundskole- och gymnasienämnden
594,2 miljoner kr

Förskolenämnden
384,9 miljoner kr

Social- och arbetsmarknadsnämnden
463,6 miljoner kr

Äldrenämnden
342,0 miljoner kr
Stadsmiljö- och
teknisk nämnden
145,3 miljoner kr
Kultur- och
fritidsnämnden
138,9 miljoner kr
Kommunstyrelsen
137,5 miljoner kr

Staden har en integrationsstrategi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar stadens
utveckling, och under 2017 ligger fokus på ekonomistyrning och kvalitetssäkring.
Ett av kommunstyrelsens prioriterade mål är att
utveckla kommunikationen med medborgarna, med
visionen ”Sundbyberg växer med dig!” som utgångspunkt. Detta innefattar bland annat medborgardialoger vid detaljplaner och inför de investeringar staden
gör för att möta tillväxten.

Även skolan har högsta prioritet. Grundskole- och
gymnasienämnden får den högsta budgetökningen
av alla verksamheter, för att kunna rekrytera fler lärare
och minska storleken på klasserna.
Kommunstyrelsen har också som mål 2017 att öka
medborgarnas känsla av trygghet i staden. Bland
annat ska man se över den övergripande styrningen
kring trygg- och säkerhetsfrågor samt verka för utökad
grannsamverkan och fler trygghetsvandringar.

Valnämnden
0,3 miljoner kr
Revision
1,5 miljoner kr
Överförmyndarnämnden
3,4 miljoner kr
Byggnads- och
tillståndsnämnden
7,7 miljoner kr

Enligt kommunallagen har kommunen en skyldighet att upprätta en budget där intäkterna överstiger
kostnaderna. Och 2017 har Sundbyberg stad budgeterat med ett positivt resultat, samtidigt som kommunalskatten ligger kvar på 18,90 procent – det vill säga
att 18 kronor och 90 öre av varje intjänad hundralapp
betalas i kommunalskatt.

2017 – hit går pengarna
Byggnad, tillstånd och miljö

Grundskola och gymnasium

Effektivt och rättssäkert med
miljön i fokus

IT-satsning och tvålärarsystem
ska lyfta skolan

En effektiv, professionell och rättssäker hantering av alla inkomna
ärenden. Det är målet för byggnads- och tillståndsnämnden, som ansvarar för att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet samt inom miljöområdet.
– Vi fortsätter att hålla en bra fart på handläggningen av byggnadsärenden. Och nu jobbar vi med att vidareutveckla både effektiviteten, träffsäkerheten och bemötandet inom alla våra ansvarsområden, säger nämndens ordförande Lars Lindgren (MP).
Särskilt fokus lägger nämnden 2017 på att underlätta för både
privatpersoner och bostadsrättsföreningar som vill söka tillstånd för
installation av solceller på sina fastigheter.
– Vårt övergripande mål är att bidra till stadens utveckling och till
en hälsosam miljö.
Under året lägger nämnden stort fokus på information och kommunikation. Bland annat ska e-tjänsterna byggas ut för att förenkla
ansökningar och ärendehanteringen för både företag och andra
intressenter. Man driver även ett arbete med att utveckla ett särskilt
servicecenter för stadens verksamheter.

En IT-satsning i lågstadieskolorna, två pedagoger i klassrummen och
fortsatta resurser för att förbättra resultaten av undervisningen i
svenska som andraspråk. Det är grundskole- och gymnasienämndens
tre huvudsatsningar under 2017.
– Vi inför tvålärarsystemet till hösten i minst en klass i varje skola. Vi
kommer sedan att utvärdera resultatet och jobba vidare utifrån det,
säger nämndens ordförande Morgan Lindqvist (M).
IT-satsningen sker på två plan, dels kommer staden att hyra eller
köpa in fler datorer och surfplattor, dels får lärarna utbildning i hur de
använder pedagogiken i klassrummet.
Ett övergripande mål för grundskole- och gymnasienämnden är
att alla elever ska uppnå kunskapsmålen i alla årskurser. Detta ska ske
bland annat genom att säkerställa tillgången till legitimerade och behöriga lärare, och tidigare insatser för barn med behov av särskilt stöd.
– Vi ska också utveckla och förbättra mottagandet och undervisningen av nyanlända elever, säger Morgan Lindqvist.
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Stadsmiljö och teknik

Kultur och fritid

Storsatsning på stadsmiljön

Bildning, folkhälsa och integration

2017 är året då stadsmiljön i Sundbyberg ska få det stora lyftet. Storskogstorget nyinvigs med ny grönska, nya sittplatser och cykelparkeringar.
Sundbybergs torg blir en mer attraktiv mötesyta. Och staden tar fram en
stadsutvecklingsapp för att bättre ta vara på sundbybergarnas synpunkter, förslag och idéer.
– Det kommer att hända mycket på gator och torg under året, säger
Stefan Bergström (C), ordförande för stadsmiljö- och tekniska nämnden.
Nämnden har ett stort ansvar, från alla stadens upphandlingar och IT
till måltider på bland annat skolor och äldreboenden. Högsta prioritet har
miljö och hållbarhet, och under året fortsätter arbetet med att fasa ut de
av stadens bilar som har klimatpåverkan.
– Vi kommer också se till att fler gång- och cykelvägar är tillgängliga och
framkomliga året runt genom att hålla dem isfria.
Arbetet med att inrätta ett naturreservat vid Golfängarna/Lötsjön går
vidare, och ett prioriterat område 2017 är att bättre ta vara på dagvattnet och
lyfta fram det tydligare i stadsmiljön, som man har gjort i bland annat Malmö.

– Kultur, idrott och föreningsliv är demokratiska hörnstenar i det civila samhället,
eftersom de stärker bildning, folkhälsa och integration, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Storåkers (L).
I Sundbyberg ska alla ha möjlighet till en meningsfull fritid och deltagande i
föreningslivet. Staden arbetar därför tillsammans med lokala föreningar för att
hitta former som gör det möjligt för barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta
hem att delta i fritidsaktiviteter.
Biblioteken och skolbiblioteken har en central roll för att uppmuntra till bildning
och språkutveckling. Under året tar nämnden därför fram en ny biblioteksplan,
som ska stärka nya svenskar i språket.
– Idrotten är den största folkrörelsen och har en självklar roll för att bidra till en
bättre folkhälsa, demokratiutveckling, integration och vår lokala identitet. Under
året har Sundbybergs stad och den lokala Idrottsalliansen, som består av stadens
idrottsföreningar, tecknat det första av två handslag som ska främja samarbetet
mellan staden och föreningarna, säger Johan Storåkers.

Förskolan

Mindre barngrupper,
fler förskollärare
Mindre barngrupper och fler utbildade förskollärare. Det är två av de
prioriterade målen för förskolenämnden 2017.
– Vi fortsätter vårt arbete för att minska barngruppernas storlek till
15 barn per grupp, där vi särskilt satsar på barn i åldrarna 1 till 3 år. För
att lyckas med detta söker vi statsbidrag för minskade barngrupper
och arbetar samtidigt för att utöka våra förskolelokaler, säger nämndens ordförande Sophie Silverryd. Förskolenämnden har också som
mål att minst 50 procent av personalen i stadens förskolor ska vara
förskollärare. Man tar därför nu fram en handlingsplan för att rekrytera
fler, och ser även över möjligheterna för barnskötare att vidareutbilda
sig till förskollärare.
Satsningen på att förbättra barnens språkutveckling fortsätter,
bland annat genom utbildning av språkombud och utökat samarbete
med stadens bibliotek.
– En nyhet 2017 är att vi har gett förvaltningen i uppdrag att
försöka öka antalet barn i åldersgruppen 3 till 5 år från de områden
där få barn går i förskola. Detta för att förbereda dem bättre inför
skolstarten. Under året förbättrar vi även möjligheten för föräldrar
att jämföra förskolor inför förskolevalet på stadens hemsida, säger
Sophie Silverryd.

Socialtjänst och arbetsmarknad

Sundbybergs seniorer

Minskat utanförskap
och jobb för alla

Storsatsning på äldreboenden

Minskat utanförskap och stöd till de som mest behöver det. Det har
högsta prioritet hos social- och arbetsmarknadsnämnden under 2017.
– Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Därför
kommer alla sundbybergare som lever med ekonomiskt bistånd att
erbjudas en arbetsmarknadsinsats för att kunna komma tillbaka till ett
jobb. Nytt är också att nämnden kommer börja arbeta uppsökande för
att fånga upp unga i utanförskap, säger nämndens ordförande Josefin
Malmqvist (M).
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett annat prioriterat område, där
en handlingsplan ska tas fram under året.
– Hedersrelaterat förtryck ska aldrig accepteras i Sundbyberg. Vi
behöver utbilda organisationen, för att tidigt se signaler och kunna
agera förebyggande.
Ett annat satsningsområde är utveckling av nya metoder för att
rehabilitera missbrukare, och på så vis minska återfallen och antalet
unga i missbruk.

Äldrenämnden i Sundbybergs stad satsar stort på stadens äldreboenden 2017. Förutom Tule Plaza, som blir klart om drygt ett år, går man
in i slutfasen i planeringen av mellanboendet i Ör, det vill säga hyreslägenheter för seniorer utan krav på behovsprövning. I Ör planerarar
nämnden även ett traditionellt äldreboende.
– Dessutom renoverar vi Lötsjögården och vår träffpunkt, som
får nybyggnadsstandard. Det arbetet slutförs i sommar, säger äldrenämndens ordförande Maria Bohman Kreij (KD).
Nämnden kommer också att fatta beslut om placeringen av ett
nytt äldreboende i Stora Ursvik. Det blir samtidigt lättare att få plats
på Förvaltarens trygghetsboende, då alla sundbybergare får en
gemensam kö.
– 2017 tar vi ytterligare ett steg mot full valfrihet för våra äldre när
vi inför Lagen om valfrihet (LOV) för särskilda boenden. Vårt mål är att
alla får bo kvar i sina kvarter när det uppstår ett behov av stor omsorg.
Dessutom får alla LO V-boenden samma ekonomiska villkor för att
bedriva omsorg.
– Slutligen fortsätter vi satsningen på närodlad och ekologisk mat.
Vi måste avveckla industrimaten helt inom omsorgen och gå över till
hemlagat överallt. Det är våra äldre värda, säger Maria Bohman Kreij.
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Så styrs Sundbyberg
Den högsta beslutande församlingen i Sundbyberg är kommunfullmäktige, som utses av
medborgarna vid allmänna val
vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 55 ledamöter
och bestämmer i alla stora
övergripande frågor som gäller
Sundbyberg och stadens invånare, inklusive stadens budget.
Den politiska ledningen består
av Moderaterna, Miljöpartiet,
Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige utser en
kommunstyrelse som leder och
planerar kommunens arbete.
Fullmäktige utser också förtroendevalda till kommunens
nämnder. Varje nämnd har ett
eget ansvarsområde. Det är
nämnderna som bryter ner
kommunens övergripande mål,
följer upp sin verksamhet och
ansvarar inför fullmäktige.

Kommunfullmäktige
Stadens förvaltningar

Stadsledningskontoret

Stadens nämnder

Kommunfullmäktiges
revisorer

Stadens helägda bolag
(koncernen Sundbybergs
stadshus AB)

Kommunstyrelsen
Sundbybergs
stadshus AB

Förskolenämnden

Koncernen
Norrenergi & Miljö AB

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Sundbybergs
stadshus
infrastruktur AB

Grundskole- och
gymnasienämnden

Ursvik Sopsug AB

Stadsmiljö- och
tekniska nämnden
Stadsmiljö- och
serviceförvaltningen

Förvaltaren
lokalfastigheter i
Sundbyberg AB

Byggnads- och
tillståndsnämnden

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Sundbybergs
Stadsnätsbolag AB

Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och
arbetsmarknadsnämnden

Sundbybergs
Bredband AB

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden

Valnämndens kansli

Valnämnden

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarnämnden

Stadens delägda
bolag, kommunalförbund och
stiftelser

Koncernen Fastighets
AB Förvaltaren
Förvaltaren
Bostadsfastigheter i
Sundbyberg AB

Förvaltaren
Fastighetsutveckling AB

Vårljus AB

Söderhalls
Renhållnings AB

Kommunalförbundet
Norrvatten

Kommunalförbundet
Storstockholms
brandförsvarsförbund
Fastighets AB
Förvaltaren

Förvaltaren
HBC AB

Stiftelsen Parken

Gemensamma
familjerättsnämnden
för Solna, Sundbyberg
och Ekerö

Nämnder och ordföranden

Sophie Silverryd (M)
FÖRSKOLENÄMNDEN

Johan Storåkers (L)
KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

Josefin Malmqvist (M)
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Maria Bohman Kreij (KD)
ÄLDRENÄMNDEN

Morgan Lindqvist (M)
GRUNDSKOLE- OCH
GYMNASIENÄMNDEN

Lars Lindgren (MP)
BYGGNADS- OCH
TILLSTÅNDSNÄMNDEN

Stefan Bergström (C)
STADSMILJÖ- OCH
TEKNISKA NÄMNDEN

Oppositionen om budgeten
De tre oppositionspartierna i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna, Vänsterpariet och Sverigedemokraterna, har sina egna skuggbudgetar. Det här tycker deras gruppledare att kommunen bör satsa på.
Peter Schilling (S):
Vi ser hur stora delar av de gemensamma
tillgångarna i Sundbyberg nu säljs ut. Detta
vill vi förhindra. Med en rekordlåg ränta och
gynnsamt ekonomiskt läge, har vi alla förutsättningar att
göra Sundbyberg till Sveriges bästa kommun att leva i, utan
att för den delen sälja ut befintliga delar av staden.
Vi Socialdemokrater vill se ökade satsningar på skola,
bostäder och seniorer. Bland annat genom lärarsatsningar
och fler äldreboenden. Viktigt är också att alla som idag bor
i Sundbyberg ska ha möjlighet att bo kvar. Ungdomarna är
vår framtid och en avklarad utbildning och godkända betyg
är avgörande.

Jesper Wiklund (V)
Vänsterpartiet vill öka personaltätheten till fem
barn per anställd i förskolan. Vi vill anställa fler i
välfärden, skapa fler platser på musikskolan och
utöka Rissneambassadörerna till att omfatta även Hallonbergen.
Vi stöttar Sundbybergs Kvinnojour, och vi kräver rimliga
arbetsvillkor i både vår egen verksamhet och den upphandlade.
Tillsvidareanställning och heltid ska vara norm.
Vi föreslår fler hyresrätter med rimlig hyra. Stoppa olovlig
andrahands-uthyrning, inför kompiskontrakt och sänk trösklarna
för förstahandskontrakt. Vi ska inte plocka pengar ur Förvaltaren!

Gary Aelius (SD)
Vi satsar på en disciplinerad kunskapsskola där mobiltelefoner självklart ska
vara avstängda lektionstid. Våra äldre
som byggt landet ska ges en fin och trygg ålderdom.
Med tanke på allt som händer i Hallonbergen och
Rissne är det uppenbart att Sundbyberg behöver en
egen polisstation.
Bostäderna är också en viktig fråga. De jättedyra lägenhetsrenoveringarna skall upphöra. Sundbybergarna bör gynnas mycket mer i Förvaltarens bostadskö.
Nyanlända bör inte tilldelas sociala lägenhetskontrakt
(som sen kan övergå i fasta kontrakt), utan behandlas
som alla andra bostadslösa.

