
I november fick Sundbyberg ett nytt politiskt 
styre då Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna enades om 
att bilda majoritet i kommunfullmäktige. Nu 
presenterar de sin första budget.

– Det absolut viktigaste framöver är att prio- 
ritera kommunens kärnverksamhet, säger Mikael T 
Eriksson. Först och främst gör vi en stor satsning 
på skolan, där vi har halkat efter grannkommu-
nerna. Vi höjer därför skolpengen, det vill säga 
det belopp som kommunen delar ut till skolorna 
för varje elev, med fem procent. Få kommuner i 
landet kan matcha detta. Det är nödvändigt om vi 
ska nå målet att vara Sveriges bästa skolkommun.

Kommunen kommer också att bygga ut förskole-
verksamheten under 2016 för att möta den ökade 
befolkningstillväxten. Man har dessutom satt 
ett maxtak på 15 barn per grupp i Sundbybergs 
förskolor.

– Den stora tillväxten är vår största utmaning 
under året eftersom den kräver att vi bygger ut i 
stort sett alla våra verksamheter. Staden behöver 
rekrytera mellan 300 och 400 personer om året 
under mandatperioden, allt från planarkitekter 
till förskollärare.  

Dessutom ska detta ske med en budget i balans, 
säger Mikael T Eriksson.

– Kommunen har gjort ett underskott flera år 

i rad och vi har satt ett överskottsmål på två pro-
cent. Vi måste ha en buffert för att kunna garan-
tera en fortsatt välfärd för våra medborgare, inte 
minst under dessa tillväxttider. Vi har börjat beta 
av de historiska underskotten. Redan 2016 har vi 
budgeterat med ett överskott på 1,3 procent, med 
en oförändrad skattesats.

*Budget i balans betyder att inkomster och utgifter ska vara lika stora.

En ekonomi i balans 
– Sundbyberg ska bli Sveriges bästa skolkommun. Och det ska ske med en ekonomi i balans*. 
Så kommenterar kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M) budgeten för 2016.

Sedan november 2015 har Sundbyberg ett nytt politiskt styre. Fem partier: Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet Liberalerna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats om att bilda majoritet i kommunfullmäktige. Moderaterna har uttalat sig i 
artikeln ovan, och så här säger de övriga fyra gruppledarna om sin gemensamma budget.
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Så säger gruppledarna

Maria Bohman (KD):
Vi ska se till att ni sundbyber-
gare får bestämma mer över 
er vardag, samtidigt som ni 

får valuta för skattepengarna. Vår ekonomi 
ska vara ansvarsfull och i balans så att vi kan 
erbjuda bra kommunal service även i fram-
tiden. I år prioriterar vi kärnverksamheten i 
äldreomsorgen och skolan. Förskolegrup-
perna ska bli mindre. Viktigt är att bevara 
vår unika småstadskänsla samtidigt som vi 
bygger nytt. De gröna stråken ska få vara 
kvar, speciellt Golfängarna. Och cykel- 
vägarna blir fler och säkrare.

Stefan Bergström (C):
Centerpartiet arbetar för att 
Sundbyberg hela tiden ska bli 
ännu bättre för alla oss som re-

dan bor här, samtidigt som staden växer. Vår 
vision är ett Sundbyberg som hänger ihop, 
utan barriärer, med väl utvecklade stadskva-
liteter i alla stadsdelar och där vi samtidigt 
också stärker våra gröna och blå miljöer. I år 
satsar vi extra på trafiksäkerhetshöjande åt-
gärder i Ursvik och Brotorp samt på att lyfta 
stadens torg, då Storskogstorget renoveras 
och Sundbybergs torg kommer bli en mer 
levande plats.

Johan Storåkers (L):
Den politiska majoritetens 
budget ger goda förutsätt-
ningar för ett kultur- och 

fritidsliv präglat av mångfald och vitala för-
eningar. Vi tar ett stort steg med att under 
året besluta om ett handslag med den lokala 
idrottsrörelsen.

Stora delar av budgeten signalerar en 
tydlig ambition om att återupprätta Sund-
byberg som kunskaps- och bildningsstad. Vi 
ger goda förutsättningar för skolverksam-
heten och lärarna får möjlighet att utvecklas 
i yrket. I budgeten finns en tydlig inriktning 
på bildning och läsning. 

Siyamak Sajadian Sasan-
pour (MP):
Miljöpartiet är väldigt glada 
över att det är så många gröna 

satsningar i den nya budgeten. Fortsatta 
satsningar på hbtq-certifieringar i staden, 
mer ekologisk mat till våra barn och våra 
äldre samt höjda löner för lärare är satsningar 
som vi ser som extra prioriterade i år. Vi får 
också ett större näringslivsfokus i staden 
genom införandet av en näringslivskom-
mitté, som bland annat kommer arbeta för 
kvinnors möjligheter till företagande. Även 
viktiga satsningar görs på sommarjobb för 
kommunens unga.

Dina Pengar
Allt om budgeten 2016
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Kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M)
FOTO: FREDRIK HJERLING



Det är också kommunfullmäktige som 
sätter upp mål för de olika nämnderna. 
De övergripande målen inför 2016 är att 
stadens kärnverksamhet ska hålla en hög 
kvalitet där alla medborgare inkluderas, 
samt att all verksamhet som Sundby-
bergs stad finansierar ska vara kostnads-
effektiv och långsiktigt hållbar. För att nå 
målen har fullmäktige preciserat nämn-
dernas uppdrag i fyra punkter:

• Medborgarnas inflytande över 
verksamheten ska förbättras ge-
nom att valfriheten utökas.

• Staden ska samverka med den ide-
ella sektorn i högre grad, för större 
variation och ett utökat utbud.

• Näringslivsperspektivet ska inte-
greras i stadens verksamheter.

• Ekonomistyrningsprinciper ska 
genomsyra all verksamhet och  
vara transparenta. 
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Dina pengar – så fördelas de
Kommunens intäkter kommer 
framför allt från skatter, men 
även från kommunala avgifter 
och engångsintäkter. Hur dessa 
pengar ska fördelas bestäms i 
årets budget, som beslutas av 
kommunfullmäktige.

Den högsta beslutande försam-

lingen i Sundbyberg är kom-

munfullmäktige, som utses av 

medborgarna vid allmänna val 

vart fjärde år. Kommunfullmäk-

tige består av 55 ledamöter 

och bestämmer i alla stora 

övergripande frågor som gäller 

Sundbyberg och stadens invå-

nare, 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 för-

troendevalda 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.

Barn- och  
utbildningsförvaltningen

Stadsledningskontoret

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

S E N A ST  J U ST E R A D :  1 5 0 4 0 9

Så styrs Sundbyberg

Grundskole- och gym-
nasienämnden
25,94 kr

Förskolenämnden
17,45 kr

Social- och arbets-
marknadsnämnden

21,04 kr

Äldrenämnden
15,31 kr

Kommunstyrelsen 
6,07 kr

Kultur- och  
fritidsnämnden 
6,33 kr

Stadsmiljö- och  
teknisk nämnden 
7,25 kr

Byggnads- och  
tillståndsnämnden 
0,35 kr

Valnämnden 
0,01 kr
Revision 
0,07 kr

Överförmyndar-
nämnden 
0,16 kr

Ett prioriterat mål för kommunstyrelsen är att öka 
medborgarnas upplevda känsla av trygghet och 
tillgänglighet. I budgeten betonas också att alla 
nämnder ska arbeta för ett hållbart samhälle. Ny-
byggnation ska ha en hög miljöstandard, staden ska 
ta fram en plan för utbyggnad av solenergi på stadens 
fastigheter, och i samhällsplaneringen ska gående, 
cyklister, kollektivtrafikanter och personer med funk-
tionsnedsättning prioriteras.

Vid nybyggnation ska blandad bebyggelse prioriteras, 
och staden ska bygga studentlägenheter och hyres- 
rätter för unga.

Kommunalskatten höjs 2016 från 18,88 till 18,90 
procent, det vill säga att 18 kronor och 90 öre av varje 
intjänad hundralapp betalas i kommunalskatt. I prakti-
ken är dock skatten oförändrad, då höjningen med två 
öre är en skatteväxling. Detta eftersom kommunerna 
har tagit över ansvaret från Stockholms läns landsting 
för hemsjukvården enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.

En kommun har en laglig skyldighet att, precis som 
vilket företag som helst, göra ett bra resultat för att inte 
få ett underskott i ekonomin. 2016 har Sundbyberg stad 
budgeterat med ett positivt resultat.
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2016 – hit går pengarna

forts...Så styrs Sundbyberg

Nämnder och ordföranden

Kommunkoncernen

Förvaltaren och 
Norrenergi
Sundbybergs stad är organiserat 

i nämnder och förvaltningar, 

liksom Sveriges övriga kommu-

ner. Dessutom bedriver staden 

verksamhet i två koncerner: 

Sundbybergs stadshus AB och 

Norrenergi & Miljö AB.

Sundbybergs stadshus AB 

äger stadens allmännyttiga 

bostadsbolag Fastighets AB För-

valtaren, men också Förvaltaren 

Lokalfastigheter i Sundbyberg 

AB, Sundbybergs stadsnät AB 

och Ursvik Sopsug AB

Norrenergi ägs tillsammans 

med Solna stad och producerar, 

köper, distribuerar och säljer 

fjärrvärme och fjärrkyla. Ungefär 

90 procent av alla fastigheter i 

Solna och Sundbyberg värms 

med fjärrvärme från Norrenergi. 

All Norrenergis fjärrvärme och 

fjärrkyla är märkt med Natur-

skyddsföreningens Bra Miljöval.

Byggnad och tillstånd

Snabbare, öppnare, tydligare
Enklare kontaktvägar, bättre blanketter och ett närmare samarbete 

med övriga enheter. Så ska byggnads- och tillståndsnämnden uppnå 

en ännu snabbare, öppnare och tydligare hantering av inkomna 

ansökningar. 

– Vi ska också publicera riktlinjer för bygglovshantering och 

förbättra informationen på hemsidan, så att det blir lättare för både 

medborgarna och de som driver verksamheter att göra rätt, säger 

nämndens ordförande Lars Lindgren (MP).

I fjol genomfördes en nöjd kund-undersökning hos företag i 53 

kommuner i regionen. Resultatet för Sundbyberg var med beröm 

godkänt. Staden rankades till exempel högst av alla kommuner vad 

gäller hantering av serveringstillstånd. 

– Men det finns också en del att jobba med, bland annat hantering-

en av bygglov. Därför prioriterar vi de här åtgärderna under året.

Staden kommer att låta göra årliga nöjd kund-mätningar, för att 

säkerställa att handläggningstiderna blir bättre.

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för stadsplanering, 

byggnader och miljö. Detta innefattar upplåtelse av stadens mark, 

vatten och avlopp, IT samt kommunala upphandlingar.

Skolan

Fler skolor, högre lärarlöner
Skolan är ett av fokusområdena för 2016. Sundbyberg satsar på skolan 

både när det gäller mål, pengar och metoder.

– Det långsiktiga målet för grundskole- och gymnasienämnden är 

att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa. Det är ett tufft mål 

men vi grönblå partier ser det som ett självklart mål, säger nämndens 

ordförande Morgan Lindqvist (M).

Under 2016 höjs ersättningen till skolorna med mer än vad den to-

talt har höjts med under de senaste fyra åren. Denna höjning kommer 

bland annat att användas till att höja lärarlönerna och öka lönesprid-

ningen. Vidare görs det ett omtag i arbetet med att skapa fler skolor i 

kommunen. 

Fokus kommer att ligga på pedagogiken och på nya arbetssätt, och 

skolornas resultat ska rapporteras varje höst. För att ytterligare lyfta 

bra lärare i Sundbybergs skolor har priset ”Årets lärare” instiftats.

– Allt detta är de första stegen mot att Sundbybergs skolor ska vara 

bäst i Sverige, säger Morgan Lindqvist (M).

Kultur och fritid

Platser för mänskliga möten
Föreningslivet, biblioteken och idrotten. Det är några av de viktigaste 

funktionerna för att kultur- och fritidsnämnden ska leva upp till sin över-

gripande vision: att skapa platser för mänskliga möten. 

– En av de viktigaste orsakerna till att så många trivs i Sundbyberg 

är för att de kan mötas på biblioteken, fritidsgårdarna, inom kulturen, i 

kursverksamheterna, i motionsspåren, på idrottsanläggningarna och i 

föreningslivet, säger nämndens ordförande Johan Storåkers (L).

Kultur- och fritidsnämnden har en nära dialog med föreningslivet, 

för att stärka demokrati, integration, folkhälsa och valfrihet. Under 

2016 kommer man att slutföra arbetet med ett handslag mellan staden 

och idrottsföreningarna, och inom ramen för det arbetet ta fram ett 

idrottspolitiskt program.

– Staden och föreningslivet ska också utreda hur vi kan möjliggöra 

för fler barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta hem att delta 

i fritidsaktiviteter. Och vi ska ta fram en strategi tillsammans med 

biblioteken, förskolan och skolan för att öka läsningen bland barn och 

ungdomar. 

Ordförande:  
Sophie Silverryd (M)
FÖRSKOLENÄMNDEN

Ordförande:  
Josefin Malmqvist (M)
SOCIAL- OCH ARBETS- 
MARKNADSNÄMNDEN

Ordförande:  
Maria Bohman Kreij (KD)
ÄLDRENÄMNDEN

Ordförande:  
Morgan Lindqvist (M)
GRUNDSKOLE- OCH  
GYMNASIENÄMNDEN

Ordförande:  
Lars Lindgren (MP)
BYGGNADS- OCH  
TILLSTÅNDSNÄMNDEN

Ordförande:  
Stefan Bergström (C)
STADSMILJÖ- OCH  
TEKNISKA NÄMNDEN

Ordförande:  
Johan Storåkers (L)
KULTUR- OCH  
FRITIDSNÄMNDEN

Stadsmiljö och teknik

Ett hälsosamt och vackert  
Sundbyberg
Från vatten och avlopp till upphandlingar, IT och måltider. Stadsmiljö- 

och tekniska nämnden har ett brett och stort ansvar för ett fungeran-

de, hälsosamt och vackert Sundbyberg.

– Sundbyberg ska växa hållbart, med människan i centrum. Det 

ska vara lätt för sundbybergarna att göra rätt i sitt miljöarbete, säger 

Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Under 2016 kommer nämnden att fortsätta arbeta med åtgärder 

som både ökar stadens miljöinsats och utvecklar Sundbyberg till en 

ännu mer hållbar stad.

– Vi tar nu fram en mobilitetsplan där gående, rullstolsburna och 

cyklister prioriteras. Vi kommer att fortsätta byta ut alla fordon mot 

utsläppsfria, samt gå vidare i arbetet med att göra Golfängarna till ett 

naturreservat och utöka naturreservatet i Kymlinge, vilket alla partier 

har röstat för. 

Andra åtgärder under 2016 är en Håll Sundbyberg rent-kampanj, 

fler aktiviteter för att uppfylla stadens tillgänglighetspolicy och en 

satsning på underhåll av gång- och cykelvägar.
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De tre oppositionspartierna i kommunfullmäktige har sina egna skuggbudgetar.  
Det här tycker deras gruppledare att kommunen bör satsa på.

Oppositionen om budgeten

Jonas Nygren (S):
Sundbyberg ska fortsätta vara en nära, 

charmig och växande stad. När vi växer kan vi 

investera i välfärden. För Socialdemokraterna 

är skolan prioriterat, vi vill bland annat bygga ut Duvbosko-

lan och öppna nya högstadieskolor i Lilla Alby och Ursvik. I 

förskolan ska pedagogtätheten öka. I äldreomsorgen vill vi 

bygga flera mindre äldreboenden och stärka de äldres infly-

tande. Men grunden för all välfärd är alltid jobben, därför vill 

vi underlätta för våra unga att få jobb, bland annat genom 

att återinföra Sundbybergs unika sommarjobbsgaranti och 

förbättra samarbetet med våra företag.

Jesper Wiklund (V)
Vänsterpartiet vill ha ett öppet Sundbyberg för 

alla. Vi vill stoppa ombildningar och vi föreslår fler 

hyresrätter med rimlig hyra samt renoveringar 

utan chockhöjd hyra. Vi driver också på för att kraven för ett 

förstahandskontrakt ska sänkas, så att fler kan flytta hemifrån.

Vi vill hjälpa fler människor ut i arbete samtidigt som vi arbe-

tar mot diskriminering, bostadsbrist, våld och missbruk. Och så 

vill vi öka takten i klimatomställningen – Sundbyberg kan och 

måste vara ett föredöme!

Gary Aelius (SD)
SD Sundbyberg vill framför allt satsa 

på skolan och våra äldre. Vi vill kraftigt 

utöka antalet kuratorer i Sundbybergs 

skolor och försäkra oss om att skolmaten är bra. Vi 

föreslår även terapihundar på alla äldreboenden och 

gratis trygghetslarm för alla. Förvaltarens bostäder 

bör vikas åt sundbybergare och de som jobbar här.

Vi är glada över att den nya ledningen står upp för 

Kymlinge och vi ser gärna att det blir ett statligt natur-

reservat. Vi ska bygga mer på höjden än på bredden.

Sundbybergs seniorer

En trygg och meningsfull vardag
– Våra äldre ska ha en meningsfull vardag med tillgång till olika aktivi-

teter. På våra boenden ska livet vara tryggt oavsett om man behöver 

vård, omsorg eller gemenskap, säger Maria Bohman Kreij (KD), ord- 

förande i äldrenämnden.

En grupp som upplever sin situation som otrygg är de sundbyber-

gare som behöver viss service men som inte uppfyller kriterierna för 

att få plats på ett äldreboende. Därför utreder äldrenämnden 2016 

möjligheten att införa ett ”mellanboende” för dessa personer.

– Vi planerar även ytterligare ett äldreboende som ska ligga i Ör, allt 

i enlighet med våra tidigare löften. Den 1 april 2016 ökar dessutom per-

sonalstyrkan med 80 personer då verksamheten i hus K på Ekbacken 

tas över i kommunal drift.

Införandet av valfrihet i stadens särskilda boenden fortsätter under 

året, liksom arbetet med att förbättra kvaliteten på måltiderna, både i 

hemtjänsten och på stadens boenden. 

– Nämnden har också som mål att budgeten ska vara i balans. 

Vi kommer därför bland annat att se över äldrenämndens riktlinjer 

för biståndsbeslut och följa upp verksamheterna noga, säger Maria 

Bohman Kreij. 
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Språkutveckling, fler utbildade förskollärare och mer närproducerad  
ekologisk mat är några av de satsningar som ska göras inom förskolan.

Socialtjänst och arbetsmarknad

Fler i arbete i Sundbyberg
Social- och arbetsmarknadsnämnden arbetar för att minska utanför-

skapet och för att fler sundbybergare ska ha ett jobb att gå till. 

– Ett jobb stärker självkänslan, och när fler arbetar får vi i kommu-

nen även mer skattepengar att satsa på vår gemensamma välfärd. Vi 

utvärderar nu våra arbetsmarknadsinsatser och stärker drivkrafterna 

för att fler ska komma ut i arbete. Egen försörjning ska alltid vara det 

självklara målet, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande i social- och 

arbetsmarknadsnämnden.

Det ökade flyktingmottagandet innebär ett större behov av social-

tjänst eftersom flyktingfamiljer till en början saknar både försörjning 

och sociala nätverk. Därför inrättar nämnden under året ett integra-

tionsutskott, för att möta de utmaningar staden står inför. Nämnden 

ser även ett ökat behov av stöd till utsatta barn och unga och deras 

familjer. Staden kommer därför att rekrytera minst tio socialsekreterare 

under 2016.

– Barnen är det viktigaste vi har, och därför gör vi i år vår största 

budgetsatsning på just barn och unga, säger Josefin Malmqvist.

Förskolan

En trygg start i livet
Alla barn i Sundbybergs förskolor ska känna sig sedda och 
trygga. De ska stimuleras till utveckling både kunskaps- 
mässigt och som individer, oavsett bakgrund och behov.

Så lyder det övergripande målet för förskolenämndens 
arbete 2016. För att nå detta arbetar staden med att minska 
barngrupperna och för att kunna öppna fler småskaliga 
förskolor.

– Vi har också satt som mål att minst 50 procent av 
personalen i stadens förskolor ska vara förskollärare, säger 
förskolenämndens ordförande Sophie Silverryd (M).

Många barn i Sundbybergs förskolor är flerspråkiga, och 
språkutveckling är en viktig del för att nå kunskapsmålen i 
förskolans läroplan. 

– Språket ger barnen bättre förutsättningar för lärande, 
både i förskolan och senare i skolan. Vi kommer därför  
att bjuda in förskolornas språkombud till språknätverk 
samt fortsätta arbeta med vårt gemensamma material 
Språkpärmen. 

Övriga satsningar under året är en ökad andel närpro-
ducerad och ekologisk mat, hbtq-certifiering av minst en 
förskola samt åtgärder som underlättar för fler fri- 
stående förskolor att etablera sig i Sundbyberg.


