
– Dessa hänger ihop med varandra 
mer än vad man kan tro. Det är till-
växten och den goda ekonomin som 
är själva grunden till att vi har kunnat 
satsa på en förskola och en skola som 
ger alla barn och ungdomar en ärlig 
chans till en ljus framtid. Och det ar-
betet ska vi fortsätta med under 2015, 
säger kommunstyrelsens ordförande 
Jonas Nygren (S).

Den enskilt viktigaste frågan  
detta år är att få ned arbetslösheten.

– Sundbyberg har en bra och 

stabil ekonomi idag, och med fler 
människor i arbete stärks den ytterli-
gare. Detta blir extra viktigt om kon-
junkturen i Stockholmsregionen blir 
sämre. Och till 2018 är vårt mål att 
ungdomsarbetslösheten ska halveras. 

Sundbybergs stad har en ny politisk 
majoritet sedan valet i höstas. Ledning-
en består idag av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna 
och Centerpartiet. Och de står inför en 
händelserik mandatperiod.

– Vi har två stora utmaningar 

framför oss. Det ena är förberedelserna 
inför att järnvägen genom staden 
grävs ner – något som påverkar hela 
centrala Sundbyberg. Det andra är 
utvecklingen av Hallonbergen, Ör och 
Rissne, där vi kommer att göra stora 
satsningar de närmaste åren. 

Redan 2015 kommer de senaste 
årens satsningar på bostäder, jobb och  
infrastruktur att ge många synliga resul-
tat. Simhallen öppnade i början av året 
och flera nya skolor slår upp portarna 
inför terminsstarterna i vår och höst.

– Sundbyberg ska fortsätta vara en 
stad för alla. Alla medborgare ska ha 
samma möjligheter utifrån sina behov 
och sina förutsättningar. Och med 
den här budgeten har vi lagt grunden 
för detta, säger Jonas Nygren. 

En stad för alla
2014 var året då Sundbyberg inte bara utsågs till Årets tillväxtkommun, utan också 
tilldelades utmärkelser som Årets Majkommun för kampen mot barnfattigdom.

Under mandatperioden 2014–2018 har Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet bildat 
den koalition som ska styra Sundbyberg. Så här säger de tre övriga gruppledarna om sin gemensamma budget.
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Så säger gruppledarna

Maria Bohman (KD):
Vi kommer i år att låta 
människor bestämma mer 
över sin vardag. Familjer, 

pensionärsorganisationer, föreningar, 
studieförbund, kyrkor och andra naturliga 
gemenskaper kommer att få en viktigare roll 
i kommunen.

Vi satsar på kärnverksamheterna inom 
vården, omsorgen och skolan. Förskole-
grupperna ska bli mindre och antalet vuxna 
i skolan fler.

Vi bevarar vår unika småstadskänsla 
samtidigt som vi bygger nytt. De gröna strå-
ken ska få vara kvar, speciellt Golfängarna, 
och vi utvecklar cykelvägarna.

Jesper Wiklund (V):
Sundbyberg ska vara en öp-
pen stad, lika människovänlig 
som miljövänlig. Demokrati 

och allas lika värde är det som har gjort Sve-
rige till ett rikt land. När människa ställs mot 
människa hotas själva fundamentet för vårt 
välstånd. Vi måste gemensamt överbrygga 
ojämlikhet och diskriminering för att forma 
ett bättre Sundbyberg.

Vi satsar på att få ned arbetslösheten, 
inte minst bland unga, och skapa arbetstill-
fällen vid upphandlingar. Vi fortsätter även 
jobba för politisk enighet kring skolfrågorna.

Stefan Bergström (C):
Centerpartiet vill att Sund-
byberg ska bli ännu bättre 
också för oss som redan bor 

här. Därför arbetar vi för en stadsmiljö med 
mer konst, kultur och fler sittplatser. Vi ska 
bygga fler separata cykelvägar och säkra 
gångvägar.

Miljöer där barn vistas ska bli giftfria och 
staden ska successivt byta ut sina fordon 
mot utsläppsfria fordon. Vi sundbybergare 
behöver våra grönområden. Därför är vi 
glada över att vårt vallöfte om att göra 
Golfängarna och Lötsjön till naturreservat 
nu blir verklighet.

Barnen är vår 
framtid. Och det 
framgår även av 
budgeten.  
Läs mer på sidan 3!

DINA PENGAR
Allt om budgeten 2015
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Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S)
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Förskolegrupperna 
ska bli mindre,  
max 15 barn.
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Dina pengar – så fördelas de

2015 – hit går pengarna

Så styrs Sundbyberg

forts...Så styrs Sundbyberg

Nämnder och ordföranden

BUDGETEN FÖR 2015 ska ta vara på 
den positiva kraften och den tillväxt 
som sker i Sundbyberg. Och den ska 
komma alla till del, inte bara några 
få. Därför fortsätter kommunen att 
fokusera på demokrati, jämställdhet, 
mångfald, tillgänglighet och barnper-
spektiv.

Under 2015 ligger fokus på fem 
politiska områden som alla har tydliga 
mål, strategier och uppdrag. En del av 
uppdragen involverar flera nämnder, 
och varje nämnd ska i sin internbud-
get konkretisera ytterligare mål för 
att satsningarna ska få så stor genom-
slagskraft som möjligt. På så sätt får 
nämnderna bättre förutsättningar att 
själva kunna prioritera.

De fem områdena är:
En grön stad för framtiden. Sundby-
bergs snabba tillväxt innebär att det är 
extra viktigt hur staden byggs. En bra 
och långsiktig planering av cykelvägar, 
gröna stråk och kollektivtrafik är en 
förutsättning för att sundbybergarna 
ska kunna röra sig fritt och miljösmart.

En växande stad i arbete. I Sund-
byberg ska alla utifrån sina förutsätt-
ningar få jobb, utbildning eller praktik 
som leder till jobb. En offensiv nä-
ringspolitik ska motverka arbetslöshet 
och göra Sundbyberg till en kommun 
där människor vill och kan bo  
och arbeta.

Barnens stad. Staden lägger stort  
fokus på barns och ungas uppväxt-
villkor – i Sundbyberg ska alla barn 

oavsett förutsättningar få en bra start 
i livet. Förskolegrupperna ska bli 
mindre och skolorna i Sundbyberg ska 
vara det naturliga valet för eleverna. 

En stad att åldras i. Stadens äldre ska 
ha en meningsfull vardag med en rik 
fritid och tillgång till olika aktiviteter 
efter tycke och smak. Livet ska vara 
tryggt oavsett om man behöver vård, 
omsorg eller gemenskap, och valfrihe-
ten ska öka under 2015.  

Ideella sektorns stad. I Sundbyberg 
finns det ett rikt föreningsliv där 
många bidrar till gemenskapen. Före- 
ningar, organisationer och de enskildas 
engagemang är viktigt på många sätt. 
Därför ska samverkan mellan staden 
och den ideella sektorn öka.

2015 ligger  
kommunalskatten 
oförändrat kvar på 
18,88 procent, eller 

18 kronor och  
88 öre. 2015 har 

Sundbybergs stad 
budgeterat med 

ett resultat på  
5,4 miljoner kronor.
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Kommunens intäkter kommer framför 
allt från skattepengar, men även från 
kommunala avgifter och engångsin-
täkter. Hur dessa pengar ska fördelas 
bestäms i årets budget, som besluta-
des av kommunfullmäktige.

2033,7  
miljoner kronor  

är den totala  
budgeten.

DEN HÖGSTA beslutande församlingen 
i Sundbyberg är kommunfullmäktige, 
som utses av medborgarna vid allmänna 
val vart fjärde år. Kommunfullmäktige 
består av 55 ledamöter och de bestäm-
mer i alla stora övergripande frågor som 
gäller Sundbyberg och stadens invånare, 
inklusive stadens budget. 

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 
till verksamhetsmål, följer upp sin verk-
samhet och ansvarar inför fullmäktige.

Från och med i år har kommunen 
ändrat nämndstrukturen för att få en 
bättre ansvarsfördelning. Stadsbygg-
nads- och miljönämnden har upphört 
– ansvaret har fördelats på kommun-
styrelsen och på två nya nämnder: 
Byggnads- och tillståndsnämnden samt 
stadsmiljö- och tekniska nämnden. Vidare 
har kompetens- och arbetsmarknads-
nämnden gått samman med individ- och 
omsorgsnämnden och bildat en ny 
social- och arbetsmarknadsnämnd.

100 % = 2033,7 miljoner
Procentsiffran för varje nämnd visar hur stor 

del de får av den totala budgeten.

 Valnämnden 0,01 %

Överförmyndarnämnden 0,17 %

Tillståndsnämnden 0,37 %

Revision 0,07 % 

Kommunkoncernen

Fastigheter och energi
Sundbybergs stad bedriver verksamheter i nämnder, aktiebolag och 
andra sammanslutningar där staden är medlem. Inom staden finns två 
koncerner: den helägda koncernen Sundbybergs stadshus AB samt den 
delägda koncernen Norrenergi & Miljö AB, som samägs tillsammans med 
Solna stad.

Sundbybergs stadshus AB äger bland annat stadens allmännyttiga 
bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren samt Förvaltaren Lokalfastighe-
ter i Sundbyberg AB, Sundbybergs stadsnät AB och Ursvik sopsug AB. 

Under mandatperioden ska Sundbybergs stadshus förbättra sam-
ordningen och samverkan kring kommunens fastigheter. Ägandet av 
kommunal mark ska ses över för att få ett bättre helhetsperspektiv över 
hur det byggs i Sundbyberg. Fastighetsbeståndet ska också ses över, för 
att stadens lokaler ska utnyttjas på bästa sätt.

Norrenergi producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och 
fjärrkyla. All Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med Natur-

skyddsföreningens Bra Miljöval.

Skolan: 511,7 miljoner kronor

Mål: Sveriges bästa skolkommun
Kunskapsresultaten i Sundbybergs skolor ska höjas och skillnaderna 
mellan olika skolor ska minska. Det är det övergripande målet för 
grundskole- och gymnasienämnden.

– Sundbyberg ska bli Sveriges bästa skolkommun 2020. För att 
åstadkomma detta bildade vi ifjol en parlamentarisk skolgrupp där 
samtliga partier har deltagit, liksom elever, föräldrar och lärare. Den 
gruppens arbete fortsätter under året, säger nämndens ordförande 
Jesper Wiklund (V).

2015 införs gratis frukost inom delar av grundskolan och läxhjälp 
erbjuds inom skolans regi. Den särskilda satsningen på elever i förskola 
till årskurs 3 samt årskurs 7 till 9 fortsätter också under året. 

– Den viktigaste resursen för att våra barn ska få en bra utbild-
ning är personalen. Därför kommer vi i år att se över hur vi ligger till 
lönemässigt jämfört med andra kommuner i regionen, och även jobba 
med arbetsmiljö och andra faktorer som är relevanta för att kunna 
vara en bra arbetsgivare.

Språkutvecklingen – både svenska språket och andra modersmål 
– samt matematikundervisningen står i centrum på stadens skolor un-
der året. Under mandatperioden planerar kommunen vidare att eta-
blera två nya skolor för grundskolans äldre del samt skapa möjlighet 
att läsa teoretiska program inom kommunens gymnasieverksamhet.

Förskolan: 373,5 miljoner

Högre kvalitet och renoverade lokaler
Högre kvalitet och mer personal. Det är de viktigaste målen för Sundbybergs förskolor 
2015. Staden utreder därför förutsättningarna för hur verksamheten kan förbättras.

– Vi ska höja kvaliteten på förskolorna. Och vårt nya kvalitetsäkringssystem ger oss 
ett bra beslutsunderlag, säger Peter Schilling (S), ordförande för förskolenämnden.

2014 gjorde kommunen en inventering av förskolornas lokaler och gårdar, som är 
underlag för den renovering som genomförs i år.

– Vi samverkar med de berörda förvaltningarna och fastighetsägarna för att höja 
standarden på alla stadens förskolor. Här utgår vi från likvärdighetsprincipen – de försko-
lor som har störst behov av renovering kommer först.

En nyhet 2015 är att avgiften för barnomsorg tas bort 
för de familjer som har en sammanlagd månadsinkomst 
som understiger 13 000 kronor. En annan satsning under 
året är att alla förskolor ska vidareutveckla metoder och 
arbetssätt så att barnens förutsättningar att utveckla 
sitt språk förstärks. Och så kommer miljöarbetet att ha 
hög prioritet. Många förskolar har redan Grön flagg och 
arbetet med att få en giftfri miljö ska fortsätta. 

– Men miljöarbetet blir också en del av förskolans 
vardag. Att redan i förskolan lära sig att barn, föräldrar 
och personal spelar en viktig roll för vår miljö skapar fram-
tidstro och självförtroende. Det är här vi lägger grunden 
för det hållbara samhället, säger Peter Schilling.

Byggnad, tillstånd och miljö: 7,6 miljoner

Säkrare handläggning och  
fortsatt miljösatsning
Den nybildade byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för stadspla-
nering, byggnader och miljö. Detta innefattar upplåtelse av stadens mark, 
vatten och avlopp, IT samt kommunala upphandlingar. Nämnden ansvarar 
även för tillstånd, tillsyn och kontroll inom områdena alkohol, tobak, 
receptfria läkemedel och spel.

Under 2015 kommer nämnden att ta fram nyckeltal för handlägg-
ningstider och servicenivåer inom samtliga sina ansvarsområden.

– För att öka rättssäkerheten ska vi också se över hur vi handlägger 
ärenden så att inga beslut ska behöva upphävas på grund av formalia, 
säger Jan Jogell (S), ordförande för byggnads- och tillståndsnämnden.

Nämndens miljöenhet kommer under året att göra en riktad tillsyn 
av Sundbybergs alla grundskolor med fokus på en giftfri miljö, något som 
man tidigare har gjort på förskolorna.

– Vi ansvarar också för att staden och de kommunala bolagen ska 
minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan. Vi har därför 
gett miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta ett register och påbörja en 
tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen OVK. Och vid all nybygg-
nation ska Sundbyberg sträva efter att klara de nationella klimatmålen om 

lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning, säger Jan Jogell.

Barn- och  
utbildningsförvaltningen
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Stadens förvaltningar Stadens nämnder Stadens helägda bolag
(koncernen Sundbybergs 

stadshus AB)

Koncernen Fastighets
AB Förvaltaren

Stadens delägda  
bolag, kommunal- 

förbund och
stiftelser

Stadsmiljö- och  
serviceförvaltningen

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden

Byggnads- och
tillståndsnämnden

Stadsmiljö- och
tekniska nämnden

Förskolenämnden

Kommunstyrelsen

Grundskole- och
gymnasienämnden

Social- och
arbetsmarknads- 

förvaltningen

Social- och
arbetsmarknadsnämnden

Äldreförvaltningen Äldrenämnden

Valnämndens kansli Valnämnden

Överförmyndarkansliet Överförmyndarnämnden

Gemensamma
familjerättsnämnden

för Solna, Sundbyberg
och Ekerö

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges
revisorer

Sundbybergs
stadshus AB

Sundbybergs
stadshus

infrastruktur AB

Ursvik Sopsug AB

Förvaltaren
lokalfastigheter i
Sundbyberg AB

Sundbybergs
Bredband AB

Koncernen 
Norrenergi & Miljö AB

Vårljus AB

Söderhalls
Renhållnings AB

Kommunalförbundet
Norrvatten

Kommunalförbundet
Storstockholms

brandförsvarsförbund

Stiftelsen Parken

Förvaltaren
Bostadsfastigheter i

Sundbyberg AB

Förvaltaren
Fastighets- 

utveckling AB

Fastighets AB
Förvaltaren

Förvaltaren
HBC AB

Sundbybergs
Stadsnätsbolag AB

Ordförande:  
Peter Schilling (S)
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Kultur och fritid: 128,8 miljoner

Fler mötesplatser och nya samarbeten
I Sundbyberg ska ett rikt kultur- och fritidsliv vara tillgängligt för alla, 
oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Taxorna ska vara låga och 
generella. Så står det i kultur- och fritidsnämndens plan för 2015, som 
också knyter samman de andliga behoven med de fysiska.

– Genom att utveckla stadens naturliga mötesplatser stärker vi de 
ungas möjligheter att utöva idrotts- och kulturaktiviteter, säger Maria 
Bohman Kreij (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Även de äldre är en viktig grupp som staden satsar på under året, 
bland annat genom att skapa möjligheter för mötesplatser och frivilliga 
sociala insatser för de äldre. Ett annat mål för 2015 är att ta tillvara det 
starka ideella engagemang som finns i Sundbyberg.

– Vi ska utveckla och förenkla samarbetet med de ideella organisa-
tionerna. Och för att nå ännu fler människor vill vi även samarbeta med 
till exempel musikband, körer, kompisgäng, grannskap och sponta-
nidrottare, säger Maria Bohman Kreij. 

Socialtjänst och arbetsmarknad: 424,6 miljoner

En väg in, flera vägar ut
Inför 2015 har Sundbybergs stad slagit ihop två tidigare nämnder, för att bli 
effektivare och kunna ge medborgarna det stöd de behöver. Den nybildade 
social- och arbetsmarknadsnämnden ger stöd till barn, ungdomar och deras 
familjer samt till vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala 
eller psykiska problem, missbruksproblem eller funktionsnedsättningar.

– Den nya organisationen innebär en väg in, men flera vägar ut i arbete – 
det vi kallar Sundbybergsmodellen. Vi ska sänka arbetslösheten genom jobb, 
praktik och utbildning i bristyrken eller framtidsjobb, säger Mariam Osman 
Sherifay (S), ordförande för social- och arbetsmarknadsnämnden.

Detta ska ske bland annat genom att erbjuda kommunal visstidsanställ-
ning i ett år, tilldela ungdomar en egen socialsekreterare för att deras röst 
ska bli hörd samt erbjuda unga vuxna praktik och arbete. 

– Dessutom kommer sommarjobb att erbjudas alla Sundbybergs 
ungdomar i årskurs nio samt första och andra året på gymnasiet, precis som 
tidigare, säger Mariam Osman Sherifay.

Stadsmiljö och teknik: 149,1 miljoner

Grönområden och goda kommunikationer 
Sundbyberg är idag både landets mest tätbefolkade och landets snabbast 
växande stad. Med så många människor på en liten yta är det viktigt att vär-
na om Sundbybergs charm med en attraktiv stadsmiljö och goda kommuni-
kationer med omvärlden.

– Vi ska samtidigt säkra Sundbybergs gröna ytor genom att göra Gol-
fängarna till naturreservat, och vi planerar för en utvidgning av det befint-
liga reservatet i Kymlinge, säger Stefan Bergström (C), ordförande för den 
nybildade stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Under 2015 kommer nämnden att ta fram en ny upphandlingspolicy, där 
skärpta sociala krav och miljökrav är vägledande. En renare stad – med bättre 
belysning och en trygg utemiljö för alla – är också prioriterat.

– I det offentliga rummet ska vi skapa fler mötesplatser för alla gene-
rationer och göra en satsning på kultur i stadsmiljö. Vi ska också på allvar 
prioritera gångtrafikanter och cyklister i trafikmiljön, med separata trottoarer 
respektive cykelvägar. 

Sundbybergs seniorer: 309,8 miljoner

Ökat inflytande för stadens äldre
Äldreförvaltningen i Sundbyberg kommer 2015 att arbeta för att de äldres 
inflytande över sina beviljade hemtjänsttimmar ska öka, och de som har ett 
annat modersmål än svenska ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål 
i så stor utsträckning som möjligt.

– Träffpunkterna är viktiga mötesplatser för våra äldre, och ska utvecklas 
ytterligare i samarbete med Sundbybergs pensionärsorganisationer. I juni 
flyttar Lilla Albys träffpunkt och Lötsjögårdens äldreboende in på Bällstahof, 
som har helt nyrenoverade lokaler i kvarteret Banken på Vasagatan i centrala 
Sundbyberg, säger Karin Holmberg (S), ordförande för äldrenämnden.

Seniorkollot Väddö Folkhögskola permanentas 2015 och samarbetet 
med Sundbybergs musikskola fortsätter. Staden kommer att satsa ytterligare 
på maten under året, både för de äldre och för dem som bor på något av 
stadens särskilda boenden, men även för dem som har hemtjänst eller äter 
på någon av träffpunkterna. 

– Vi kommer också att undersöka om det finns intresse från stadens 
restauranger att leverera mat inom hemtjänsten, säger Karin Holmberg.

De fyra oppositionspartierna i kommunfullmäktige har sina egna skuggbudgetar.  
Det här tycker deras gruppledare att kommunen bör satsa på.

Oppositionen om budgeten

Johan Storåkers (FP):
Folkpartiet vill skapa en 
kunskapsskola för individen, 
äldreomsorg med värdighet 

och vardagsvalfrihet, ett grönt Sundbyberg 
samt en tillgänglig idrott med ett starkt 
föreningsliv. 

Några förslag i vår budget: Max 15 barn 
per grupp i förskolan. Tidiga insatser så att 
alla elever når målen. Anställ en medicinskt 
ansvarig för rehabilitering i äldreomsorgen. 
Gör Golfängarna och Lötsjön till ett natur-
reservat. Öka samarbetet mellan skolan 
och idrottsföreningarna, i syfte att stärka 
folkhälsan. 

Siyamak Sajadian (MP)
Miljöpartiet prioriterar skola, 
jobb och klimat i vår opposi-
tionsbudget. Fler elever ska 

nå kunskapsmålen genom högre lärarlöner, 
mindre grupper och mer personal i skolan. 
Miljöpartiets initiativ med giftfri förskola i 
Sundbyberg vill vi nu översätta till giftfria 
grundskolor. Vi slår vakt om sommarjobb för 
alla unga och utökar anställningstiden från 
två till tre veckor.

Miljöpartiet har sysselsättning för alla 
som mål. När det gäller stöd till arbetslösa 
behöver vi utveckla mer individanpassade 
lösningar. 

Gary Aelius (SD)
Skolan behöver förbättras 
rejält. Äldreomsorgen ligger 
oss också mycket varmt om 

hjärtat. Våra äldre byggde upp samhället 
och får inte svikas. Sundbybergarna bör 
slippa konkurrera med resten av landet om 
Förvaltarens bostäder. Staden behöver en 
företagsby. 

Tryggheten behöver också förbättras i 
kommunen. Av stadsdelarna vill vi framfö-
rallt satsa på att Hallonbergen utvecklas. 
Sveriges minsta kommun måste även värna 
om sina lungor – grönområdena – för rekre-
ation och motion.
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Mikael T Eriksson (M)
Våra möjligheter tas inte 
tillvara. Skolresultaten är en 
katastrof, där nära hälften av 

eleverna underkänns och besparingarna till-
låts fortsätta. Vi föreslår offensiva satsningar 
på lärare och mindre klasser.

Segregationen i Sundbyberg är också 
allvarlig. Vi vill därför tillåta ombildningar i 
Hallonbergen, så att fler får möjlighet att 
äga sin egen bostad. Utanförskapet i staden 
måste pressas tillbaka. Vi föreslår därför att 
krav på motprestation ska vara principen för 
att beviljas socialbidrag. 


