Dina Pengar
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Fokus på tillväxt och service
Nya skolor, fortsatt utveckling av stadskärnan och samråd kring en helt ny stadsdel. När Sundbybergs
politiska styre presenterar sin tredje gemensamma budget ligger fokus på tillväxt och kommunal service.
Året som gick fortsatte Sundbyberg växa. Här
byggdes både bostäder, skolor och förskolor.
Och 2018 fortsätter i samma anda.
– Vi har kommit så långt i planeringen av nya
stadskärnan att vi snart kan börja förbereda för att
vår småskaliga stadskänsla ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Vi har dessutom fått till stånd
ett avtal med Trafikverket om att förlänga järnvägstunneln med ytterligare 265 meter, vilket ger
utrymme för stadskärnan att växa, säger
kommunstyrelsens ordförande

Mikael T. Eriksson (M). Samtidigt planerar staden
en helt ny stadsdel, längs Enköpingsvägen. När
den gamla motortrafikleden görs om till stadsgata
blir det plats för mellan 6 000 och 15 000 nya
bostäder. Den snabba befolkningstillväxten ställer
stora krav på att den kommunala servicen
utvecklas i samma takt. Under 2017 öppnade en
ny högstadieskola i centrala Sundbyberg och i
mars 2018 öppnar en ny förskola i Stora Ursvik.
– Under året bygger vi ytterligare en ny förskola
i Stora Ursvik och en i Rissne, och första kvartalet

Kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M)
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2018 öppnar ett nytt äldreboende i centrala Sundbyberg. Till hösten öppnar också en ny grundskola i Rissne med plats för 800 elever.
Andra stora projekt under året är byggstart för
torget i Stora Ursvik och för tvärbanan, som passerar Rissne och Stora Ursvik. Allt detta ska ske med
en budget i balans, säger Mikael T Eriksson.
– 2017 nådde vi det budgeterade överskottet
på cirka två procent och vi har satt samma mål för
2018. När staden växer så det knakar är det viktigt
att kunna spara för framtida investeringar.

Så säger partierna
Fem partier – Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – utgör politisk
ledning i staden sedan november 2015. Så här säger de övriga partierna om den gemensamma budgeten.
Maria Bohman (KD):
Vi vill leverera ett välfärdslöfte
som innebär att sundbybergarna kan lita på att de får
vård och omsorg när de behöver det. De ska
få bestämma mer över er vardag i valet av
äldreomsorg, skola eller barnomsorg.
Tryggheten är också oerhört viktig för oss
kristdemokrater. Därför patrullerar en trygghetsbil dagligen under 2018 på våra gator
med hjälp av frivilliga. När Sundbyberg
växer är det också viktigt att småstadskänslan bevaras.

Johan Storåkers (L):
Det här är en budget som
möjliggör ett fortsatt stöd till
stadens föreningsliv, som på
ett mycket positivt sätt är med och utvecklar vår fina stad. Sundbybergs olika föreningar bidrar till social sammanhållning, folkhälsa,
demokrati, bildning och integration.
Budgeten gör det även möjligt för etablering av nya spontanidrottsytor. Liberalerna
är stolta över att vi satsar ytterligare för att
stärka Sundbyberg som kunskaps- och bildningsstad. Det görs i budgeten satsningar
som möjliggör högre löner, språkutveckling
och ett tydligt bildningsideal i skolan men
även i det lokala samhället i en bredare
bemärkelse.

Stefan Bergström (C):
2018 blir Centerpartiets
vallöfte att göra Golfängarna
och Lötsjön till naturreservat
verklighet. Vi sundbybergare behöver våra
grönområden här i landets mest tätbefolkade och snabbast växande kommun.
Samtidigt stärker vi våra övriga offentliga
ytor med både grönska och konst, samt arbetar för att framtidens Sundbybergs torg
ska bli Stockholmsregionens mest spännande och trevliga offentliga mötesplats där
barns, äldres och funktionshindrades behov
finns med i planeringen från början.

Miljöpartiet
Sundbybergs budget för
2018 lägger stor vikt vid de
gröna frågorna, satsar stort
på jämställdheten och lyfter Sundbybergs
skolor ytterligare. Flertalet miljoner till nya
cykelbanor, arbetet med att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i hela staden och
mer pengar till skolan är bara några av de
saker som vi länge drivit och som vi nu ser
bli verklighet. En viktig symbolfråga i årets
budget är att bygglovsavgiften för solceller
sätts till noll kronor.
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Dina pengar – så fördelas de
kommer
framför allt från skatter, statliga bidrag
och kommunala avgifter. Hur dessa
pengar ska fördelas beslutas av
kommunfullmäktige.
Inför varje verksamhetsår beslutar
kommunfullmäktige om en budget. I
budgeten anges mål, uppdrag och prioriterade utvecklingsområden samt nämndernas ekonomiska ramar.
Sundbyberg styrs idag av Moderaterna,
Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna.
Inför 2018 har kommunfullmäktige
fattat beslut om övergripande mål för
samtliga nämnder:
KOMMUNENS INTÄKTER

•

Stadens kärnverksamheter ska
prioriteras högt

•

Staden ska bevara sin finansiella
styrka

•

Staden ska ha en långsiktigt
hållbar investeringsnivå

•

Stadens ekonomiska resultat och
prognoser är säkra

•

Staden ska ha ett gott bemötande
och en god tillgänglighet

•

Sundbyberg ska vara Stockholms
läns bästa boendekommun

•

Staden ska arbeta för att främja
och öka jämställdheten, så att jämställdhet råder i alla offentliga rum.

•

Genom integrationsarbete i
samtliga verksamheter möjliggörs
lika möjligheter oavsett etnisk eller
kulturell bakgrund

2018 fördelar kommunen dina pengar så här:

Grundskole- och gymnasienämnden
627,0 miljoner

Förskolenämnden
386,0 miljoner

Social- och arbetsmarknadsnämnden
488,6 miljoner

Äldrenämnden
357,0 miljoner
Stadsmiljö- och
tekniska nämnden
125,8 miljoner
Kultur- och
fritidsnämnden
130,7 miljoner
Kommunstyrelsen
157,9 miljoner

Stadens ekonomiska styrka ska under 2018 förbättras
genom en välgrundad och långsiktig planering.
Bland annat ska detta ske genom förbättrade
underlag inför beslut om investeringar, där både
investerings- och driftkostnaden innefattas. På
så vis blir budgetarna mer träffsäkra och staden
får goda möjligheter att kunna prioritera mellan
investeringar.
Kommunstyrelsens uppdrag ökar 2018, då
upphandlingsenheten flyttas över från stads-

Valnämnden
2,3 miljoner
Revision
1,9 miljoner
Överförmyndarnämnden
2,8 miljoner
Byggnads – och tillståndsnämnden
5,8 miljoner

miljö- och tekniska nämnden. Upphandlingsutskottet kommer att ersättas av en upphandlingskommitté under kommunstyrelsen.
En kommuns budget ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna. För att klara de
ökade kraven när staden växer har staden budgeterat med ett överskott för 2018. Den kommunala
skattesatsen ligger kvar på 18,90 procent – det
vill säga att 18 kronor och 90 öre av varje intjänad
hundralapp betalas i kommunalskatt.

2018 – hit går pengarna
Byggnad, tillstånd och miljö

Bästa kommunala servicen i länet
Byggnads- och tillståndsnämnden ska erbjuda den bästa kommunala servicen och myndighetsutövningen i länet. Så lyder
det övergripande målet 2018 för nämnden, som ansvarar för att
fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet samt inom miljöområdet.
– Det innebär att vi alltid ska agera snabbt, professionellt och
rättssäkert, säger nämndens ordförande Lars Lindgren.
En nyhet för året är att bygglovsansökningar för installation
av solceller på tak blir avgiftsfri. Tydlig information om förutsättningar för bygglov och andra tillståndsansökningar kommer
också att göras lättillgänglig för stadens invånare, och nämnden
eftersträvar att det ska byggas med kvalitet.
Nämnden fortsätter 2018 även att förbättra och effektivisera
miljö- och hälsotillsyn samt livsmedelskontroll.
– Vi har många kompetenta medarbetare på förvaltningen
och har ambitionen att fortsätta utvecklas – gärna i nätverk med
andra kommuner, säger Lars Lindgren.

Förskolan

Fler förskolor och mindre
barngrupper
Femton barn per grupp. Det är målet för Sundbybergs förskolor.
Och för att nå dit satsar nämnden 2018 på att rekrytera fler legitimerade förskollärare och på att staden ska få fler förskolor – både
kommunala och privata.
– Vårt långsiktiga mål är att hälften av de anställda ska vara förskollärare och konkurrensen är hård i Stockholms län. Vi fortsätter
därför vårt systematiska kvalitetsarbete så att våra förskollärare
ska kunna utvecklas och jobba på toppen av sin kompetens.
Bland annat kan vi erbjuda ett varierat utbud av förskolor i olika
storlekar och med olika typer av organisation och pedagogik,
säger nämndens ordförande Sophie Silverryd (M).
– Fler förskollärare per barn skapar trygghet i gruppen, friskare
personal och en ökad möjlighet att arbeta enligt läroplanen.
Under 2018 planerar nämnden också att hbtq-certifiera ytterligare en förskola, då tidigare certifieringar har uppskattats av
både föräldrar och personal.
– Övergripande har vi en väldigt bra förskola i Sundbyberg, vilket gör att vi kan jobba långsiktigt med förbättringar. Vi behöver
sällan göra några brandkårsutryckningar, säger Sophie Silverryd.

H E L A D E N N A S I D A Ä R E N A N N O N S F R Å N S U N D BY B E R G S S TA D · T I P S E L L E R F R Å G O R KO N TA K TA : W E B B R E D A K T I O N E N @ S U N D B Y B E R G . S E

Sundbybergs seniorer

Skolan

Ökat stöd för anhörigvård
i hemmet

Fler lärare och datorer till alla

Under 2018 utökas stödet till dem som vårdar anhöriga i hemmet, i form av avlösare och anhörigmöten. Det är en av
äldrenämndens satsningar.
– På äldreboendena kommer vi att arbeta för att måltidssituationen är trivsam och att de boende erbjuds friskvård, säger
äldrenämndens ordförande Maria Bohman Kreij (KD).
Nämnden satsar under året också på att omsorgspersonalen
ska behärska det språk som de boende talar. En utvecklingsstege
för de anställda ska införas och inom all verksamhet genomförs
kontinuerliga kvalitetsuppföljningar.
– Vi kommer att satsa på hjälpmedel i form av smart teknik och
innovationer, som skapar både större trygghet och mer tid för
omvårdnad.
Tule Plaza, det nya äldreboendet i Centrala Sundbyberg,
kommer att invigas och planeringen för nytt äldreboende och
mellanboende i Ör fortsätter.
Nämnden arbetar samtidigt aktivt med att förmedla kunskap
om stadens diskrimineringsgrunder.

Antalet lärare i högstadieskolorna ökar 2018 som följd av en
extra satsning på högstadiet med 4,5 miljoner. Vidare satsar
grundskole- och gymnasienämnden på att höja rektors- och
lärarlönerna till samma nivå som kringliggande kommuner.
– 2018 fortsätter satsningen på digitala verktyg i skolan.
Målet är att alla skolor i Sundbyberg ska kunna erbjuda en
dator, läsplatta eller annat digitalt verktyg per elev senast
2020. Att Sundbyberg nu storsatsar på detta område känns
bra och ger våra elever en bra start i livet, säger nämndens
ordförande Morgan Lindqvist (M).
Målet att alla elever i alla årskurser ska få godkänt i alla
ämnen ligger kvar.
– Det viktiga arbetet med att sätta in åtgärder så tidigt
som möjligt för de elever som riskerar att hamna efter fortsätter under 2018. Rektorerna får också ökad möjlighet att
vara de pedagogiska ledarna i våra skolor för att öka likvärdigheten och kvaliteten.
Ett forskningsbaserat antimobbningsarbete kommer att
införas i Sundbybergs skolor under året för att öka tryggheten och arbetsron för eleverna.

Kultur och fritid

Låga trösklar till stadens kulturliv
I Sundbyberg ska alla ha möjlighet till en meningsfull fritid och
att delta i föreningslivet. I budgeten för 2018 prioriteras målgrupperna barn 7-20 år, personer med funktionsvariationer och
pensionärer.
– Kultur, idrott och föreningsliv stärker bildning och folkhälsa
men är även en viktig ingång till samhället, inte minst för grupper
med sociala utmaningar. Därför måste vi ha låga trösklar till Sundbybergs kultur- och idrottsliv, säger kultur- och fritidsnämndens
ordförande Johan Storåkers (L).
2018 kommer nämnden att ta fram ett kulturpolitiskt program
med inriktning på bildning, demokrati och gemenskap. Den kommer även att ta fram en särskild handlingsplan för ett jämställt
och jämlikt idrottande.
– Idrotten är den största folkrörelsen och måste vara tillgänglig
för alla. Förutom handlingsplanen ska vi kartlägga behovet av
idrottshallar och idrottsplatser samt utreda hur föreningslokaler,
omklädningsrum och motionsgårdens lokaler kan användas på
bästa sätt.
Ett annat prioriterat område under året är samverkan med
stadens skolor. Målet är att visa vilka möjligheter som finns i
föreningslivet för fler barn och unga. Till exempel för dem som
har rötter i länder som inte har samma tradition av förenings- och
folkrörelseliv som Sverige.

Stadsmiljö och teknik

Socialtjänst och arbetsmarknad

Utgår från människan

Snabbare resa till egen
försörjning

Inför 2018 har kommunfullmäktige antagit en ny mobilitetsplan.
Det är en plan för trafiken och hur människor ska kunna röra
sig i staden. Och denna utgår primärt från människorna – inte
fordonen.
– Vi är en av de första kommunerna som resonerar på det här
sättet. Och det kommer att prägla nämndens arbete de kommande åren, säger Stefan Bergström (C), ordförande för stadsmiljöoch tekniska nämnden.
Nämnden satsar tio miljoner kronor per år de närmaste tre åren
på att förbättra cykelnätet, införa fler cykelparkeringar samt öka
framkomligheten och trafiksäkerheten för stadens cyklister.
– Parallellt satsar vi fyra miljoner om året på att göra det säkrare och framkomligare för de gående. Vi fortsätter också att byta
ut stadens alla fordon – målet är att samtliga ska vara utsläppsfria
år 2020.
Stadsmiljölyftet fortsätter 2018, där nämnden satsar på att
förbättra de offentliga ytorna. Exempel på detta är nya grönområden och torg såsom Tuvanparken och Strandtorget, ökad
belysning och lekplatser för barn.
– Med ännu fler människor på samma utrymme måste vi
satsa på att förädla och göra ytorna ännu bättre, säger Stefan
Bergström.

En kort väg till egen försörjning och ett minskat utanförskap. Det är de övergripande målen för social- och arbetsmarknadsnämnden under 2018.
– Arbetet med att korta vägen till egen försörjning
genomsyrar nämndens arbete. Alla som söker bistånd ska
få träffa en arbetsmarknadshandläggare inom fem dagar
och de som får bistånd ska erbjudas en individuell plan för
vägen till egen försörjning, säger nämndens ordförande
Josefin Malmqvist (M).
Mottagandet och integrationen av nyanlända är en stor
utmaning, där staden samarbetar med föreningslivet och
näringslivet. Ett mottagningscenter kommer också att
inrättats, där nyanlända får all nödvändig information från
stadens verksamheter för att snabbt integreras.
Nytt för året är att Sundbyberg för första gången har
fått en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, och sedan första januari har nämnden även inrättat
ett team som arbetar med relationsvåld.
– Vi vet att mörkertalen är stora och behöver samla insatserna för barn och vuxna som utsatts för, har upplevt eller
utövar våld. Med dessa åtgärder får vi dessutom en bättre
samordning, säger Josefin Malmqvist.
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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. Nästa gång sker
den 9 september i 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. Samtliga nämnder
fastställer varje år en verksamhetsplan med budget med
utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget och
övergripande mål.

Kommunfullmäktige
Stadens förvaltningar

Stadsledningskontoret

Stadens nämnder

Kommunfullmäktiges
revisorer

Stadens helägda bolag

Kommunstyrelsen

Förskolenämnden

Sundbybergs
stadshus AB

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Grundskole- och
gymnasienämnden

Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB

Stadens delägda
bolag, kommunalförbund och
stiftelser

Koncernen
Norrenergi & Miljö AB

Vårljus AB

Stadsmiljö- och
tekniska nämnden
Stadsmiljö- och
serviceförvaltningen

Affärsområde
Nya stadskärnan
Byggnads- och
tillståndsnämnden

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och
arbetsmarknadsnämnden

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden

Valnämndens kansli

Valnämnden

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarnämnden

Söderhalls
Renhållnings AB
Sundbyberg Avfall
och Vatten AB

Sundbybergs
stadsnätsbolag AB

Sundbybergs
bredband AB

Kommunalförbundet
Norrvatten

Kommunalförbundet
Storstockholms
brandförsvarsförbund

Fastighets AB
Förvaltaren
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 (-)
BYGGNADS- OCH
TILLSTÅNDSNÄMNDEN

Stefan Bergström (C)
STADSMILJÖ- OCH
TEKNISKA NÄMNDEN

Oppositionen om budgeten
De tre oppositionspartierna i kommunfullmäktige har sina egna skuggbudgetar. Det här tycker deras
gruppledare att kommunen bör satsa på.
Peter Schilling (S):
Vi måste satsa för att skapa framtidstro.
Och Socialdemokraterna snålar inte på
sundbybergarna. Sundbyberg ska ha de
bästa skolorna där vi värnar mångfalden och satsar på
kvalitet. Alla Sundbybergs barn ska klara av skolan. Det är
den viktigaste framtidsfrågan.
Det duger inte att låta någon annan ta ansvar för vår
stads utveckling. Därför vill ha ett gemensamt ägande av
våra centrum. Socialdemokraterna vill samarbeta med en
rad aktörer, experter och företag. Men för oss är det alltid
medborgarna som är det viktigaste.

Jesper Wiklund (V)
Vänsterpartiet säljer inte ut hyresrätter eller
centrum och plockar inte pengar ur Förvaltaren.
Vi vill sänka inkomstkraven och göra det lättare
att dela på ett förstahandskontrakt.
Vi återupprättar Rissneambassadörerna samt anställer fler
fältare och fritidspedagoger. Vi återinför sommarjobbsgarantin till elever i Sundbyberg, inför kostnadsfria trygghetslarm och halkskydd/broddar till äldre samt höjer ersättningsnivån inom särskilda boenden.
Vi samordnar transporter i staden och ökar arbetet för att
gamla prylar ska återanvändas. Invånarna i Ursvik ska kunna
lämna bilen hemma, därför vill vi ha en elbusslinje längs med
Enköpingsvägen.

Gary Aelius (SD)
Majoriteten av befintliga och nya
bostäder ska gå till sundbybergare.
Då behövs en kommunal bostadsförmedling. Ge alla sundbybergare tre poäng per
dag i Förvaltarens bostadskö, slå av på byggtakten
och rör inte grönområdena!
Vi vill ha en permanent bemannad polisstation
i Hallonbergen, övervakningskameror på torg och
alla brottsutsatta platser samt förbättrad belysning
längs promenadstråken. Vi vill värna om våra äldre
och säkra att vanvård inte förekommer på äldreboendena.
Vi verkar för en kunskapsskola och kräver krafttag
mot mobbning.

