Dina Pengar
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Allt om budgeten 2019
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”Robust ekonomi
skapar ett hållbart
Sundbyberg”
Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S)
FOTO: MICHAEL FOLMER

Hållbarhet, medborgardialog, kostnadskontroll och satsningar på skolan och förskolan. Där ligger det långsiktiga fokuset
när Sundbybergs nya politiska styre presenterar sin första gemensamma budget.
Den primära prioriteringen 2019 hos det nya
politiska styret är ekonomin, där förutsättningarna är tuffare än tidigare år.
– Vi har ett ganska kraftigt underskott i
stadens ekonomi med oss in i 2019. I år bidrar
vi dessutom till det kommunala utjämningssystemet, efter att tidigare ha fått ta emot pengar.
Det handlar om ganska många miljoner som vi
själva inte kan påverka, säger kommunstyrelsens
ordförande Peter Schilling (S).
Ytterligare en faktor som påverkar ekonomin är
den försämrade konjunkturen i byggbranschen,
som innebär att exploateringsintäkterna minskar
för Sundbybergs stad. Nämnderna har därför
fått i uppdrag att titta på effektiviseringar och
besparingar.

– Men långsiktigt handlar det inte om att spara,
fokus ligger på kostnadseffektiva investeringar
som är lönsamma över tid.
Ett prioriterat område de kommande åren är
att utveckla medborgardialogen, bland annat
genom att de politiska företrädarna är mer
tillgängliga för sundbybergare och företag.
– En annan viktig satsning för oss i mittenstyret är klimatarbetet. Därför har vi skapat en
särskild hållbarhets- och klimatkommitté. På så
vis synliggörs arbetet tydligare, ungefär som
man gjorde med jämställdhetsarbetet i början av
nittiotalet. Vi hoppas och tror att detta får en
sådan effekt att vi kan integrera hållbarhetsarbetet i nämnderna mot slutet av mandatperioden. Skolan och förskolan är ytterligare två

Så säger gruppledarna
Johan Storåkers (L):
För Liberalerna är det viktigt
att det i mittenstyrets budget
har säkrats att skolverksamheten har ett tydligt fokus på kunskap och
bildning. Vidare prioriteras ett brett och
inkluderande kultur- och fritidsliv. Fokus
är även på en äldreomsorg med kvalitet
och valfrihet ur olika aspekter. Liberalerna
prioriterar att bygga en stad med inriktning
på hållbarhet och en balanserad stadsbyggnadspolitik som värnar Sundbybergs styrkor
och karaktär. Vi inrättar bland annat en hållbarhets- och klimatkommitté för att extra
fokusera på dessa viktiga ödesfrågor.

Stefan Bergström (C):
Centerpartiet tar
fortsatt huvudansvar
för stadsmiljö, mobilitet
och exploateringsfrågor. Klimatet är
vår tids ödesfråga och vi kommer göra
vad vi kan för att Sundbyberg ska gå
före i den gröna omställningen och
bli en klimatsmart stad. Det ska vara
enkelt och tryggt att röra sig till fots
och med cykel, och det som byggs
ska vara socialt och ekologiskt hållbart
samt bidra med estetiska värden. Vi
infriar också vårt vallöfte att införa ett
brottsförebyggande råd för att stärka
trygghetsarbetet.
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Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet styr tillsammans Sundbyberg
efter valet i höstas. Så här säger de övriga gruppledarna om sin gemensamma budget.

områden som står högt på agendan de
kommande åren.
– Den överskuggande frågan just nu är lokaler
för våra förskolor, där det har släpat efter ordentligt. Detta gäller även skolorna i viss mån, så här
har vi ett stort arbete under 2019.
På lång sikt finns ambitionen att öka lärartätheten och höja lärarlönerna.
– Vi vill även höja lönerna för de som har lägst
lön i Sundbyberg, vilket ofta är kvinnor som
jobbar inom välfärden. Men tyvärr finns inte de
ekonomiska förutsättningarna för detta i år. Vårt
primära mål är att staden ska ha en långsiktigt
hållbar ekonomi, det är grunden för att vi sedan
ska kunna genomföra förbättringar inom bland
annat skolan, säger Peter Schilling.
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Dina pengar – så fördelas de
KOMMUNENS INTÄKTER består av skatt,
kommunala avgifter och engångsintäkter.
Hur dessa pengar ska fördelas beslutas
av kommunfullmäktige. Sundbyberg
styrs idag av en koalition bestående av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Liberalerna. Stadens utveckling leds och
samordnas av kommunstyrelsen.
Inför varje verksamhetsår beslutar
kommunfullmäktige om en budget. Där
anges mål, uppdrag och prioriterade
utvecklingsområden samt nämndernas
ekonomiska ramar.
Kommunfullmäktiges övergripande
mål för 2019 fokuserar på ekonomi,
hållbarhet, medborgardialog, kommunal
service, medarbetare samt jämställdhet
i hela staden. Prioriterade områden är
förskola, skola och äldreomsorg.
Stadens nämnder tar fram budgetförslag för sina respektive förvaltningar
utifrån dessa områden. Alla nämnder
har dessutom fått ett antal prioriterade
uppdrag. Dessa är bland annat:

2019 fördelar kommunen dina pengar så här:

Grundskole- och gymnasienämnden
667,6 mnkr

Förskolenämnden
386,8 mnkr

Social- och arbetsmarknadsnämnden
505,8 mnkr

Äldrenämnden
370,2 mnkr
Stadsmiljö- och
tekniska nämnden
129,2 mnkr
Kultur- och
fritidsnämnden
141,2 mnkr
Kommunstyrelsen
160,5 mnkr

•

Öka antalet anställda i skolan

•

Fler förskoleplatser

•

Sommarjobb för ungdomar, där de med funktionsvariationer prioriteras

•

Åtgärder för att minska social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre

•

Multihall på Sundbybergs IP

•

Fortsatt arbete med en multihall för idrott på Sundbybergs IP samt en ridanläggning vid Milot i Ursvik

•

Stadens egna fordon ska vara utsläppsfria 2020 och infrastrukturen för utsläppsfria fordon ska fortsätta utvecklas

•

Staden ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder schyssta villkor för sina anställda där heltid är norm och deltid en möjlighet

Valnämnden
2,0 mnkr
Revision
1,9 mnkr
Överförmyndarnämnden
3,8 mnkr
Byggnads – och tillståndsnämnden
4,7 mnkr

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.

2019 – hit går pengarna
Byggnad, tillstånd och miljö

En bra miljö för barn och äldre
En bra inomhusmiljö på förskolor, skolor och äldreboenden. Det
har högsta prioritet hos byggnads- och tillståndsnämnden 2019.
– En av nämndens uppgifter är kontroll av fastighetsägarnas
ansvar för att inomhusmiljön inte skapar olägenheter for
människors hälsa. Här vill vi särskilt fokusera på miljöer där barn och
äldre vistas, säger nämndens ordförande Beatrice Kindembe (S).
Ett av de övergripande målen under mandatperioden är att
de som till exempel söker bygglov ska få tydliga riktlinjer för en
effektiv bygglovsprocess.
– Staden har långsiktiga mål att vara en levande, hållbar och
klimatsmart stad med byggnader som är energieffektiva, med
god inomhusmiljö och som är byggda med giftfria material.
Därför ska vi låta ta fram lokala hållbarhetsföreskrifter så att
vi har något tydligt att utgå från förutom lagstiftningen. Med
föreskrifterna kan nämnden bevaka att stadens hållbarhetsmål
efterlevs inom nämndens verksamhet.
Nämnden kommer även att se över avgifter för markupplåtelser, för att öka möjlighet för olika grupper att ordna aktiviteter
på stadens mark med målet att få ett levande Sundbyberg.

Förskolan

Fler förskolor, färre paviljonger
Fler förskoleplatser och mer personal. Det är den stora
utmaningen för förskolenämnden 2018.
– Antalet platser måste följa med i takt med stadens snabba
befolkningsökning. Under lång tid har detta lösts genom tillfälliga
paviljonger utan att man samtidigt säkerställt permanenta lösningar, säger förskolenämndens ordförande Helena Markstedt (S).
Nämnden kommer därför att upprätta en plan för att minska
antalet paviljonger och låta bygga nya förskolor av olika storlek
och med en bra utemiljö.
– Det långsiktiga målet för nämnden är att hela Sundbyberg ska
ha en bra förskola med en högkvalitativ pedagogisk verksamhet
och en personal som trivs. Vi ska också verka för att barnen får
större möjlighet att ta del av kommunens kultur- och fritidsverksamhet, till exempel teater, musik och dansföreställningar.
Syskon till barn där en av föräldrarna är hemma kommer även
i fortsättningen att ha rätt till 30 timmar i veckan på stadens
förskolor.
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Sundbybergs seniorer

Skolan

Samarbete för trygghet
och enkelhet

Satsningar på lärare och lärande

– Den ofrivilliga ensamhet som många seniorer känner är en av
våra viktigaste prioriteringar den kommande mandatperioden.
Vi kommer därför, tillsammans med andra delar av staden, att
identifiera fastigheter som på både kort och lång sikt kan anpassas
till trygghetsboende och hem för seniorer, säger äldrenämndens
ordförande Eric Vänerlöv (S).
Nämnden kommer också att jobba för att knyta ihop boende
och hemtjänst med sjukvården så att ingen ska falla mellan
stolarna.
–Staden och regionen ansvarar för olika delar men ingen är
ansvarig för båda. Många är därför beroende av att anhöriga
håller koll på till exempel läkemedel och läkarbesök. Staden och
sjukvårdsutförare ska ta detta ansvar tillsammans.
En annan prioritering är att utveckla stadens tjänster tillsammans med seniorerna själva, deras anhöriga och intresseorganisationer.
– Vi behöver också utveckla våra arbetssätt och digitalisera
mer för att ha resurser att möta behovet hos stadens seniorer
och lägga mer tid på empati och det mellanmänskliga, säger
Eric Vänerlöv.

Ett ännu bättre lärande, mer idrott och rörelse och en fortsatt
digitalisering av skolan. Det är några av grundskole- och gymnasienämndens satsningar under 2019.
– En viktig del är också att våra lärare känner att de kan
utvecklas inom yrket. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och
lönen är inte allt. Därför kommer vi att avlasta lärarna genom
att bland annat anställa fler socialpedagoger och lärarassistenter, säger nämndens ordförande Henrik Persson (L).
Satsningen på digitala hjälpmedel i det pedagogiska arbetet fortsätter under året. Nämnden kommer också att lägga
resurser på inkludering, bland annat genom aktiviteter för att
förebygga socialt utanförskap och motverka psykiska ohälsa
för barn och unga i Sundbyberg, i samarbete med social- och
arbetsmarknadsnämnden.
– En bristande skola drabbar främst de barn som behöver
skolan mest. Barn med gott stöd hemifrån kompenseras och
klarar sig oftast bra ändå. Skolan finns där för att utjämna
skillnader kring språk, kunskap/bildning, digitalisering, fysisk
rörelse och hälsa.

Kultur och fritid

Mångfald och inkludering
Ungdomar, seniorer och personer med funktionsvariation, de
är de tre viktigaste grupperna för kultur- och fritidsnämndens
satsningar de närmaste åren.
– Vi arbetar också för att få en inkluderande verksamhet med
en mångfald av aktiviteter, både i egen regi och i samarbete med
föreningslivet. Hög prioritet har även jämställdhetsaspekten, som
ska genomsyra alla våra verksamheter, säger nämndens ordförande Johan Storåkers (L).
Några konkreta satsningar under året och mandatperioden är
det fortsatta arbetet med multihallen på Sundbybergs IP samt
en långsiktig lösning för att säkra Bristol på Sturegatan som en
kulturlokal för sundbybergarna.
– Under året slutför vi också arbetet med det kulturpolitiska
program som nämnden tog fram under 2018, med inriktning på
bildning, demokrati och gemenskap. Målet är att få en total politisk enighet kring detta, på samma sätt som med det idrottspolitiska programmet. Jag ser fram emot en konstruktiv dialog med
både mittenstyret och oppositionen i Sundbyberg, säger Johan
Storåkers.

Stadsmiljö och teknik

Socialtjänst och arbetsmarknad

Nya lösningar för citykärnan

Fokus förebyggande arbete

En fungerande citykärna under de år som järnvägen grävs ner
genom centrala Sundbyberg, det är den stora utmaningen för
stadsmiljö- och tekniska nämnden den kommande mandatperioden.
– Sundbybergarna ska inte behöva uppleva sin stad som
avstängd och krånglig under ombyggnadsperioden, för det är ju
många år det handlar om. Vi kommer göra allt för att säkerställa
en bra och spännande stadsmiljö under den här tiden, också
genom att testa nya lösningar, säger nämndens ordförande
Stefan Bergström (C).
Det arbetet kommer att prägla mycket av 2019. Bland övriga
satsningar under året finns ett fortsatt arbete med att förbättra
infrastrukturen för cyklister och fotgängare. En ny cykelbana
kommer att byggas längs Rosengatan och sopsaltningen av
cykel- och gångvägar intensifieras ytterligare.
– Grönområden och andra offentliga ytor har också hög
prioritet 2019. Golfängarnas naturreservat utvidgas mot sydväst
och sydost, belysningen under Bällsta bro förbättras och på
Sundbybergs torg kommer det att hända en hel del spännande
saker under året.

Arbete, praktik och utbildning där alla ska kunna bidra efter sin förmåga
har ett stort fokus hos social- och arbetsmarknadsnämnden under
den kommande mandatperioden. Men också en ökad satsning på
det förebyggande arbetet för att fler unga människor ska komma ut
i arbetslivet.
– Vi behöver tydliga förebilder i miljöer där ungdomar rör sig. Satsningen på ungdomsambassdörer har fallit väl ut så vi vill utveckla detta
ytterligare, säger nämndens ordförande Marie Lundman-Völker (S).
Staden kommer under året göra en satsning för att nyanlända
snabbt ska lära sig svenska, få förståelse för det svenska samhället
och få arbete.
– Alla individer vill ses som en resurs för samhället oavsett kön,
sexuell läggning, religion och etnisk bakgrund. En integrationspolitik
värd namnet betyder att kunna se styrkan hos varje individ och ta
vara på den.
Nämnden kommer också att arbeta för att förebygga missbruk, socialt
utanförskap och psykisk ohälsa bland barn och unga i Sundbyberg.
– Arbetet med våld i nära relationer fortsätter men även med våld
mellan barn och mellan unga vuxna som blivit lagförda. Vi ger fortsatt
stöd till Stjärnjouren och till utveckling av Kvinnojouren i Sundbyberg.
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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 61 ledamöter
och bestämmer i alla stora övergripande frågor som gäller Sundbyberg
och stadens invånare, inklusive stadens budget. Den politiska ledningen består av Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Liberalerna.
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

exploaterings- och näringslivsutskottet

•

upphandlingsutskottet

•

pensionärsrådet

•

funktionsrättsrådet

•

brottsförebyggande rådet

•

klimat- och hållbarhetskommittén

•

Solna/Sundbybergskommittén

•

översiktsplanekommittén

Stadens helägda bolag

Stadens delägda
bolag, kommunalförbund och
stiftelser

Kommunstyrelsen

Förskolenämnden

Sundbybergs
stadshus AB

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Grundskole- och
gymnasienämnden

Norrenergi AB

Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB

Vårljus AB

Stadsmiljö- och
tekniska nämnden
Stadsmiljö- och
serviceförvaltningen

Sundbyberg Avfall
och Vatten AB

Byggnads- och
tillståndsnämnden

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och
arbetsmarknadsnämnden

Äldreförvaltningen

Äldrenämnden

Valnämndens kansli

Valnämnden

Överförmyndarkansliet

Överförmyndarnämnden

Under kommunstyrelsen finns även
utskott, råd och kommittéer:
•

Stadens nämnder

Kommunfullmäktiges
revisorer

Söderhalls
Renhållnings AB
Sundbybergs
stadsnätsbolag AB
Kommunalförbundet
Norrvatten
Sundbybergs
bredband AB

Kommunalförbundet
Storstockholms
brandförsvarsförbund

Fastighets AB
Förvaltaren

Stiftelsen Parken

Gemensamma
familjerättsnämnden
för Solna, Sundbyberg
och Ekerö

Nämnder och ordföranden

Helena Markstedt (S)
FÖRSKOLENÄMNDEN

Johan Storåkers (L)
KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

Marie Lundman-Völker (S)
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Eric Vänerlöv (S)
ÄLDRENÄMNDEN

Henrik Persson (L)
GRUNDSKOLE- OCH
GYMNASIENÄMNDEN

Beatrice Kindembe (S)
BYGGNADS- OCH
TILLSTÅNDSNÄMNDEN

Stefan Bergström (C)
STADSMILJÖ- OCH
TEKNISKA NÄMNDEN

Oppositionen om budgeten
De fem oppositionspartierna i kommunfullmäktige har sina egna skuggbudgetar.
Det här tycker deras gruppledare att kommunen bör satsa på.
Axel Conradi (M)
Sundbybergs tillväxt ställer krav
på vår förmåga att prioritera.
Sundbyberg betalar nära 180
miljoner kronor till utjämningssystemet medan skatteintäkterna
enbart ökar med 150 miljoner.
I detta läge ska vi prioritera de
kommunala kärnuppgifterna: skola, förskola och äldreomsorg. Vi
presenterar bland annat en riktad
satsning på högre lärarlöner om
sju miljoner.

Catja Kaloudis (V)
Vänsterpartiets budget gynnar
främst barnfamiljer och äldre. Vi
satsar på förebyggande arbete
och gratis trygghetslarm till äldre
för ökad trygghet. Vi inför sex
timmars arbetsdag i hemtjänsten
och max fem barn per vuxen i
förskolan. Vi minskar köttkonsumtionen och värnar kommunens
växthus. Vi stoppar ombildningar
och bygger nya hållbara hyresrätter med rimlig hyra.

Gary Aelius (SD)
Sveriges till ytan minsta stad måste
bygga med sans, och våra få grönområden, stadens lungor, måste
värnas. Bostäderna ska främst gå
till sundbybergarna, därför måste
köreglerna förbättras för dessa. Vi
vill se fler ombildningar i framför allt
Hallonbergen och Rissne. Staden
bör ändra i ordningsstadgan så att
tiggeriet äntligen förbjuds! Våldet
och ett nästan dubblat invånarantal
gör en polisstation i Sundbyberg än
mer angelägen

Emelie Tillegård (MP)
Klimatet kan inte vänta.
Miljöpartiet vill att Sundbyberg
ska bli ett klimatföredöme. I den
grönblå oppositionens budget
stärker vi kraftigt arbetet för lägre
utsläpp, fler solceller och laddstolpar, mer ekologisk mat, säkrare
cykelvägar och nya träbyggnader.
Vi vill göra det enklare att leva
klimatsmart.

Marcus Jonsson (KD)
Vi Kristdemokrater är måna över
att se Sundbyberg utvecklas i rätt
riktning och med ett välfärdssystem som sundbybergarna kan
lita på. Arbetet med att minska
barngruppernas storlek i förskolan
och samtidigt höja kvaliteten
ska fortsätta. Vi fortsätter också
arbetet med att nå målet ”ett
mellanboende och äldreboende i
varje stadsdel”.

