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Medborgaren i fokus
Det går bra för Sundbyberg. Staden växer, bostä
der byggs och jobb skapas i en takt som aldrig förr.
Med 2014 års budget tar vi sikte på stadens utma
ningar och förbättringspotential.
Målet är att Sundbyberg ska vara en stad för alla. Det innebär att alla medborgare ska ha samma möjligheter utifrån
sina behov och sina förutsättningar.
– Det är ett arbete som
pågår hela tiden, varje dag.
Att skapa en stad för alla ska
genomsyra allt vi gör, säger
kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).
Fler människor måste få jobb, vi utvecklar
satsningarna på sommarjobb för skolungdomar och framtidsjobb för
dem som står längst ifrån
arbetsmarknaden.

Så säger
gruppledarna
Under mandatperioden 2011–2014 har Social
demokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna
och Centerpartiet kommit överens om att
samarbeta. Så här kommenterar de tre övriga
gruppledarna sin tredje gemensamma budget.

För 2014 är medborgarfokuset specificerat inom fyra områden: demokrati, jämställdhet, tillgänglighet samt barnperspektiv och barnets perspektiv.
– Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna. Vi söker hela tiden nya metoder för att skapa större
delaktighet i planeringen av vårt samhälle.
I budgeten står uttalat att makt och resurser ska fördelas lika mellan könen, att FN:s konvention om personer med
funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för

Kansalaiset keskipisteessä
Sundbyberg on yhteinen kaupunkimme. Kaikilla kun
nan asukkailla on näin ollen oltava yhtäläiset mahdol
lisuudet omien tarpeidensa ja edellytystensä pohjalta.
– Jokaisen, joka syntyy ja kasvaa täällä tai muuttaa tänne, on
saatava hyvät lähtökohdat. Asettamamme tavoitteet merkitse
vät korkeita vaatimuksia, mikä on otettava huomioon kaikessa
toiminnassamme, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jonas Nygren (S).
Vuonna 2014 asetamme etusijalle seuraavat neljä aluetta:
demokratia, tasa-arvo, esteettömyys sekä lapsiperspektiivi ja
lasten perspektiivi.

Siyamak Sajadian (MP):

Vi har en god
ekonomi och gör
stora satsningar.
Vi ansvarar för att
sträva efter ett
Sundbyberg som
ska byggas på social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet. Vi vill utveckla
välfärden och vi vill göra allt för att få
en skola med bästa resultat. Vi priori
terar jobb med särskild satsning för att
fortsätta minska arbetslösheten och
vi kommer att erbjuda skolungdomar
sommarjobb. Miljösatsningar 2014 är
en ny återvinningscentral och giftfria
förskolor. Vi satsar på kulturverksam
heterna genom att tillföra resurser till
föreningar och bygga om simhallen.
Vi sätter jobbet och skolan först på
dagordningen.

ökad tillgänglighet och att FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter.
– Sundbyberg ska vara en stad där alla barn har goda uppväxtvillkor. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet och vara styrande inom alla verksamheter, säger Jonas
Nygren. Vi ska genomföra ett högstadielyft. Skolorna måste
bli bättre. Fler pedagoger ska anställas, nya datorer ska
köpas in och mer resurser ska ges till eleverna med störst
behov. Alla ska få lyckas i Sundbyberg.
– Kansalaisten kanssa käytävää keskustelua kehitetään edel
leen. Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja lisätä kansala
isten osallisuutta yhteiskunnan suunnitteluun.
Vuoden 2014 budjetista käy selkeästi ilmi, että valta ja voima
varat on jaettava tasan sukupuolten kesken, että kaupungin
esteettömyystyön tulee perustua YK:n vammaisten oikeuksia
koskevaan yleissopimukseen ja että toiminnan lähtökohdaksi
tulee ottaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
– Sundbybergin tulee olla kaupunki, jossa kaikki lapset saavat
hyvän alun päivälleen ja hyvän alun elämälleen. Lapsen etu
on aina asetettava etusijalle ja kaiken toiminnan lähtökohdaksi,
sanoo Jonas Nygren.
Tästä liitteestä voit lukea lisää siitä mihin rahojasi käytetään.

Stefan Bergström (C):
Centerpartiet fort
sätter att ta ansvar,
och vi driver de
gröna frågorna
framåt också i den
na budget. De när
maste tre åren gör därför Sundbyberg
en storsatsning med fem m
 iljoner
kronor per år för att bygga både nya
cykelvägar och cykelparkeringar i
kollektivtrafiknära lägen.
Renhållning av den offentliga
miljön kommer att förbättras och vi
arbetar för att all kollektivtrafik ska
vara utsläppsfri. Vi arbetar också
vidare med att förbättra vattenkvali
teten i våra vattendrag Bällstaån och
Igelbäcken.

Bengt Sjöholm (KD):
Vi satsar på
kärnverksamheter
na inom vården,
omsorgen och sko
lan. Trygghet för
alla är också viktigt,
både på våra allmänna platser och i
närområdet.
Därför satsar vi på trygghets
skapande åtgärder som till exempel
en trygghetsbil och trygghetsvand
ringar. Inom äldreomsorgen öppnar vi
nästa år ett nytt mindre äldreboende,
det första av tre planerade.
Vi utökar valfriheten inom hem
tjänsten och höjer ersättningen för
varje vårdplats på våra boenden. Allt i
syfte att hela tiden höja kvaliteten för
våra äldre.
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Dina pengar – så fördelas de

Grundskole- och
gymnasienämnden
25,40 kr
Peruskoulu- ja
lukiolautakunta

Individ- och
omsorgsnämnden
17,22 kr
Yksilö- ja
hoivalautakunta

Äldrenämnden
16,49 kr
Vanhustenhuol
tolautakunta

Förskolenämnden
18,32 kr
Esikoululautakunta

Stadens intäkter kommer framför allt från skatte
pengar, men även från kommunala avgifter och
engångsintäkter. Hur dessa pengar ska fördelas
bestäms i årets budget, som beslutas av kommun
fullmäktige.
Under 2014 ligger fokus på fyra politiska områden som alla
har tydliga mål, strategier och uppdrag. Dessa uppdrag ska
vara genomförda under 2014 och följs upp av kommunfull
mäktige.
En del av uppdragen involverar flera av nämnderna, och

Näin varat jaetaan
Kunta saa tuloja ennen kaikkea
veroista, mutta myös kunnallisista
maksuista ja kertakorvauksista. Siitä, miten
rahat jaetaan, päätetään budjetissa, jonka
kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain.
Vuonna 2014 keskitytään neljään poliit
tiseen alueeseen, joilla kaikilla on selkeät
tavoitteet, strategiat ja tehtävät. Tehtävät
tulee toteuttaa vuoden 2014 aikana ja kun
nanvaltuusto seuraa niiden toteutumista.

Budget = Styr kommunens ekonomi. Här
framgår hur stora utgifter som kommunen
planerar för de olika verksamheterna och hur
intäkterna förväntas se ut.
Likviditet = Den kortsiktiga betalningsför
mågan – hur mycket pengar kommunen har i
kassan, helt enkelt.
Resultat = Intäkter minus kostnader, det vill
säga ett annat ord för vinst eller förlust. Om
kostnader och intäkter är lika stora blir det ett
nollresultat.

Kultur- och
fritidsnämnden
6,18 kr
Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta
Stadsbyggnads- och
miljönämnden
3,82 kr
Kaupunginrakennus- ja
ympäristölautakunta

varje nämnd ska i sin internbudget konkretisera ytterligare
mål för att satsningarna ska få så stor genomslagskraft som
möjligt. På så sätt får nämnderna bättre förutsättningar att
själva kunna prioritera.
De fyra områdena ur budgeten är:
• En grön stad för framtiden. Sundbybergs snabba tillväxt
gör att det är extra viktigt hur vi bygger vår stad, med
cykelvägar, trottoarer och en ännu bättre kollektivtrafik.
• En växande stad i arbete. Alla sundbybergare har rätt till
en meningsfull sysselsättning. Vi tror på vikten av en god
tillgång till svenska för invandrare, och vi utvidgar 2014

Yksi tehtävistä jakautuu useamman lauta
kunnan tehtäväalueelle, ja kunkin lauta
kunnan on omassa sisäisessä budjetissaan
konkretisoitava lisätavoitteita panostusten
vaikutusten lisäämiseksi. Näin lautakuntien
on helpompi tehdä omia priorisointeja.
Kyseiset neljä aluetta ovat:
• Tulevaisuuden vihreä kaupunki. Sundby
bergin nopean kasvun vuoksi pyörätiet,
jalkakäytävät ja entistä parempi julkinen
liikenne ovat erittäin tärkeitä.
• Kasvava kaupunki jossa tehdään työ

Liten ordlista
En budget innehåller många ekonomiska
termer som är självklara för den insatte
men som kan vara svåra att förstå för
den som inte har ekonomisk skolning.
Här är en liten ordlista, som förklarar
några av de vanligaste orden.

Kommun
styrelsen
9,15 kr
Kunnanhallitus

Revision
0,08 kr
Tilintarkastus

Överförmyndarnämnd
0,18 kr
Yliholhoojalautakunta

Kompetensoch arbetsnämnden
2,98 kr
Kompetenssi- ja
työelämälautakunta

vår satsning på sommarjobb.
• Barnens stad. Vi lägger stort fokus på barns och ungas
uppväxtvillkor, och tillskjuter 2014 sju miljoner till ett
särskilt högstadielyft.
• En stad att åldras i. Det fjärde området riktar sig till Sund
bybergs seniorer. Att garantera valfrihet av boendeform
och öka de äldres inflytande över sin hemtjänst är två
prioriterade frågor 2014.
Nästa år ligger kommunalskatten oförändrat kvar på 18,88
procent, eller 18 kronor och 88 öre, som vi oftast brukar
säga. 2014 har Sundbybergs stad budgeterat med ett resul
tat på 4 miljoner kronor.

tä. Kaikilla Sundbybergin asukkailla
on oikeus mielekkääseen toimintaan.
Uskomme, että siirtolaisten ruotsin
kielen opetus on merkittävä tekijä ja
lisäämme myös panostuksiamme kesä
työpaikkoihin vuonna 2014.
• Lasten kaupunki. Asetamme etusijalle
lasten ja nuorten kasvuolosuhteet ja
panostamme vuonna 2014 seitsemän
miljoonaa kruunua koulujen yläasteen
kehittämiseen.
• Kaupunki, jossa on hyvä vanheta. Neljäs

Pieni sanaluettelo
Prognos = Förutspår den ekonomiska
utvecklingen. Vid årets början är det samma
siffror i prognosen och budgeten. Om förut
sättningarna skulle förändras – till exempel att
skatteintäkterna sjunker på grund av en ökad
arbetslöshet – skrivs prognosen om.
Bokslut = En sammanställning av kommu
nens ekonomi, som innehåller balansräkning,
resultaträkning, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse.
Förvaltningsberättelse = En del av bok
slutet, som ger en översikt av verksamheten
och resultatet. Här berättas om de viktigaste
sakerna som har hänt under året.
Revision = En oberoende granskning av
kommunens ekonomi. Utförs av en auktorise
rad revisor och bifogas bokslutet i form av en
revisionsberättelse.

Valnämnden
0,18 kr
Vaalilautakunta

Budjettiin sisältyy monia käsit
teitä, jotka ovat itsestään selviä
talousalan ihmisille, mutta joita muiden,
joilla ei ole alan koulutusta, saattaa olla
vaikea ymmärtää. Seuraavassa on pieni
sanaluettelo, jossa on selitykset joillekin
tavallisimmille käsitteille.
Budjetti = Ohjaa kunnan taloutta. Budjetti
eli talousarvio sisältää arvion kunnan suunni
tellun toiminnan tuloista ja kustannuksista.
Prognoosi = Ennuste toiminnan taloudellise
sta kehityksestä. Vuoden alkaessa prognoosi ja
budjetti sisältävät samat luvut. Jos edellytykset
muuttuvat – esimerkiksi jos verotulot jäävät las
kettua alhaisemmiksi työttömyyden lisäänty
misen johdosta – ennustetta muutetaan.

tärkeä alue ovat Sundbybergin seniorit.
Valinnanvapaus asumismuotoa valitta
essa ja iäkkäiden kuntalaisten mahdol
lisuus vaikuttaa kotipalveluunsa ovat
kaksi aluetta, jotka asetamme etusijalle
vuonna 2014.
Ensi vuonna kunnallisvero säilyy entisellä
än 18,88 prosentissa, eli se on näin ollen 18
kruunua 88 äyriä, kuten yleensä sanotaan.
Sundbybergin kaupungin tuloksen on
vuoden 2014 budjetissa laskettu olevan 4
miljoonaa kruunua.

Likviditeetti = Lyhytaikainen maksuval
mius – eli yksinkertaisesti sanottuna paljonko
kunnan kassassa on rahaa.
Tulos = Tulot menojen vähentämisen
jälkeen, eli toisin sanoen voitto tai tappio. Jos
menot ja tulot ovat yhtä suuret, seurauksena
on nollatulos.
Tilinpäätös = Kunnan taloutta koskeva yhte
enveto, johon sisältyvät tase, tuloslaskelma,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
Toimintakertomus = Tilinpäätöksen osa,
joka sisältää yleiskuvan toiminnasta ja sen
tuloksista. Toimintakertomus sisältää tärkeim
mät tiedot kuluneen vuoden tapahtumista.
Tilintarkastus = Riippumaton kunnan
taloudenhoitoa koskeva tarkastus. Tilintar
kastuksen suorittaa auktorisoitu tilintar
kastaja ja se liitetään tilinpäätökseen
tilintarkastuskertomuksena.
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Så här styrs Sundbyberg
Den högsta beslutande församlingen i Sundbyberg är kommunfullmäktige, som utses av
medborgarna vid allmänna val
vart fjärde år. Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och
bestämmer i alla stora övergripande frågor som gäller Sundbyberg och stadens invånare. Det
är kommunfullmäktige som tar
beslut om stadens budget och
fördelar pengar mellan de olika
nämnderna.
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 kom
munens övergripande mål, följer
upp sin verksamhet och ansvarar
inför fullmäktige.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSE

Utses av kommunfullmäktige
av 13 ledamöter
51 ledamöteroch
frånbestår
åtta politiska
partier. och lika många ersättare

NÄMNDER
Nämnd
ordförande
Mariam Osman
Sherifay (S)

Marika Lindgren
Åsbrink (S)

FÖRSKOLENÄMNDEN

GRUNDSKOLEOCH GYMNASIENÄMNDEN

Nämnd:
beslutande,
politiskt tillsatt

Förvaltning:
genomför de
beslut som
nämnden tagit

FÖRVALTNING:
BARN OCH UTBILDNING

Inger
Lundberg (S)

Cyrus Pairawan
(MP)

Annika Hirvonen
(MP)

Jan Jogell (S)

Maria Bohman
Kreij (KD)

Michael Spira (S)

INDIVID- OCH
OMSORGSNÄMNDEN

KOMPETENSOCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMNDEN

STADSBYGGNADS- OCH
MILJÖNÄMNDEN

ÄLDRENÄMNDEN

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

FÖRVALTNING:
INDIVID OCH
OMSORG

FÖRVALTNING:
KOMPETENS
OCH ARBETSMARKNAD

FÖRVALTNING:
KULTUR OCH
FRITID

FÖRVALTNING:
STADSBYGGNAD OCH
MILJÖ

FÖRVALTNING:
ÄLDRE

FÖRVALTNING:
ÖVERFÖRMYNDARKANSLI

2014 – HIT GÅR PENGARNA
Äldre | 307,2 mnkr

FÅR PÅVERKA SIN
EGEN VARDAG
Äldreomsorgen i Sundbyberg ska
utformas i dialog med stadens äldre.
Staden kommer därför att arbeta
för att öka möjligheten för de äldre
att påverka sin egen vardag. Det ska
också bli enklare att kunna få vård
och omsorg på sitt hemspråk.

Kompetens och arbetsmarknad | 55,6 mnkr

VUXENUTBILDNING, ALLAKTIVITETSHUS OCH
FORTSATT SOMMARPRAKTIK
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för all vuxenutbildning,
arbetsmarknadsfrågor, svenska för invandrare och sommarpraktik för stadens
ungdomar. 2014 har nämnden fått en ökad budget för att kunna driva det nya
Allaktivitetshuset och möta det ökade elevantalet inom vuxenutbildningen.
Inför året har en ny enhet bildats, som ansvarar för jobbcenters arbete med per
soner som står långt från arbetsmarknaden och behöver arbetsträning. Enheten
svarar också för driften av Allaktivitetshuset samt för sommarpraktiken, som
2014 vänder sig till ungefär 1 000 ungdomar.
Alla sundbybergare ska ha en egen försörjning. Därför fortsätter staden med
satsningen på jobbpaket, som innebär en mångfald av insatser. Särskilt priorite
rade är unga vuxna.

Kommunkoncernen

FÖRVALTAREN OCH NORRENERGI
Sundbybergs stad ingår i en så kallad kommunkoncern. I denna ingår även
koncernerna Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi & Miljö AB.
Sundbybergs stadshus AB, som ansvarar för stadens fastigheter och lokaler,
består bland annat av Fastighets AB Förvaltaren och Förvaltaren Lokalfastig
heter. Ett fortsatt prioriterat område under 2014 är översyn av stadens och kon
cernens fastighetsbestånd.
Sundbyberg äger också en tredjedel av koncernen Norrenergi & Miljö AB, som
äger och förvaltar verksamheter inom energiförsörjning och miljövård – reste
rande två tredjedelar ägs av Solna stad.

Medarbetarna inom äldreomsorgen
har en nyckelroll för en bra omsorg.
Därför kommer äldreförvaltningen
fortsätta att arbeta med uppföljning
av verksamheten och med kompe
tensutveckling. Fokus under 2014
ligger på bemötande och på att öka
kunskapen om demens och mångfald.
Möten och kultur utvecklar oss som
människor och bidrar till att bibehålla
hälsan. Under året ska staden därför
förbättra möjligheterna för de äldre
att leva ett aktivt liv.

Kultur och fritid | 115,1 mnkr

BYGGER OM OCH BYGGER NYTT
Den snabba befolkningsökningen i Sundbyberg är en stor
utmaning för kultur- och fritidsnämnden. Det behövs både
investeringar i nya anläggningar och en effektiv resursanvändning av befintliga lokaler – både när det gäller användning och öppettider.
Under 2014 ska nämnden undersöka möjligheten att bygga
en motionsgård i Milo-området och fotbollsplaner på Örval
len. Förstudie om en stadsbondgård pågår, Allaktivitetshuset
utvecklas till en mötesplats för alla och Rissne idrottsplats ska
rustas upp, liksom Sundbybergs idrottsplats. I Hallonbergen
tittar man på möjligheten att skapa en ny fritidsgård. Detta är
något som har efterfrågats i det pågående projektet ”PARK
LEK”, med mål att utveckla Hallonbergen och Ör i samråd med
de boende.
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2014 – HIT GÅR PENGARNA
Individ och omsorg | 320,7 mnkr

TRYGGHET FÖR ALLA
Såväl gammal som ung ska känna sig trygg i Sundbyberg. Alla ska känna att de får
ett gott bemötande och rätt stöd när det behövs.
Det är utgångspunktern för individ- och omsorgsnämnden, som ger service, stöd
och behandling där insatserna behövs. Det handlar till exempel om stöd till perso
ner med funktionsnedsättning så att de kan bli delaktiga i samhället på lika villkor,
stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden så att de kan bli självför
sörjande, stöd till personer som vill ha hjälp med sitt missbruk samt stöd till barn
och unga som far illa eller riskerar att göra det.
Under 2014 erbjuds stöd till alla föräldrar med barn i treårsåldern. Föräldrar kan
även få stöd i sin föräldraroll om de tycker att de har många konflikter med sitt
barn. Personer med funktionsnedsättning och som vill arbeta eller praktisera, kan
få stöd genom arbetssupporten.

Stadsbyggnad och miljö | 71,2 mnkr

MÖTER TILLVÄXTEN MED MÄNNISKAN OCH
KLIMATET I FOKUS
Under 2014 är flera stora stadsbyggnadsprojekt i fokus. Planeringen för nedgrävningen i centrala Sundbyberg tar fart – redan i början av året håller stadsbyggnads- och miljöförvaltningen medborgardialoger om hur centrala Sundbyberg då
kan utvecklas.

Förskolan | 341,3 mnkr

UR BARNETS PERSPEKTIV
”Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets perspek
tiv ska vara styrande i alla verksamheter.” Så definierar
kommunen ett av de fyra politiska målen för stadens arbete
2014. Sundbyberg ska vara en stad där alla barn har goda
uppväxtvillkor och FN:s barnkonvention är utgångspunkten
för s tadens alla verksamheter, inklusive förskolan.

När Trafikverket är färdigt med omläggningen av E18 kan nästa stora område i Urs
vik växa fram. I Rissne, Hallonbergen och Ör skapas möjligheter för nya bostäder,
där samtal och dialog med de som berörs är en viktig del av arbetet.
I en växande stad behövs nya lokaler för stadens verksamheter och förnyad infra
struktur. 2014 färdigställs en ny förskola i Ör och Kymlingeskolan i Ursvik. Samtidigt
pågår utbyggnaden av ytterligare skolor, simhallen och en ridanläggning i Milot.
Vid all nybyggnation strävar Sundbybergs stad efter att klara de nationella klimat
målen om lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning.
Stadens parker och lekparker utvecklas löpande. Barnbaden i Tornparken och Ör
kommer att renoveras. Gående och cyklister ska kunna röra sig tryggare och säk
rare. Därför genomförs ett antal åtgärder enligt stadens trafikplan.

Alla barn ska få så goda uppväxtvillkor som möjligt genom
samverkan mellan stadens nämnder, med ideell sektor och
med andra aktörer. Kommunen ger extra resurser till de
skolor och förskolor där behoven är som störst, genom en
socioekonomisk peng.
Under 2014 är målet att personaltätheten ska öka till 5,0
barn per årsarbetare för barn i åldern 1–2 år. Förälderns/vård
nadshavarens nöjdhet med förskolan ska öka i den årliga
enkäten och varje förskolegrupp ska ha tillgång till minst en
förskolelärare.

Skolan | 473,1 mnkr

HÖGSTADIELYFT
OCH NYA SKOLOR
Som Sveriges snabbast växande
stad har Sundbyberg krav på sig.
Staden måste kunna fortsätta
erbjuda en stimulerande och kreativ
skola med hög pedagogisk kvalitet
för alla.
Flera av stadens skolor byggs därför
ut under 2014 och 2015, bland annat
Duvboskolan och Lilla Alby skola,
och i augusti invigs den nya Kym
lingeskolan i Stora Ursvik.
För att alla barn ska kunna gå hela
sin skolgång i Sundbyberg har sta
den startat en egen särskola, Risö
skolan, och undersöker förutsätt
ningarna för en utökad kommunal
gymnasieverksamhet.
2014 investerar staden sju miljoner
kronor i ett särskilt högstadielyft för
att höja kvaliteten och studieresul
taten. Lyftet innehåller satsningar
för att förbättra arbetsvillkoren för
lärarna och en IT-upprustning.

Oppositionen säger
De fyra oppositions
partierna i kommun
fullmäktige har egna
”skuggbudgetar”, det
vill säga alternativa
budgetar. Det här tyck
er deras gruppleda
re att kommunen bör
satsa på.

Lusläs,
tävla
och
vinn!

Mikael T.
Eriksson
(M):
Sundbyberg
har alla förut
sättningar att
utvecklas posi
tivt. Vi vill möta
den stigande arbetslösheten med
en aktiv arbetsmarknadspolitik
för att bryta utanförskapet och
ge alla chansen att genom egen
försörjning stå på egna ben. Vi
måste o
 ckså sluta skära ned på
skolan i vår kommun, vilket lett till
sjunkande skolresultat. Genom att
höja skolpengen kan vi anställa fler
lärare och minska klasstorlekarna,
för att alla elever ska få arbetsro i
skolan.

Bert
Jagerby (V):
Sundbyberg ska
vara en stad för
alla. Därför vill
Vänsterpartiet
bygga fler hyres
rätter med rim
liga hyror och satsa så att alla barn
klarar skolan. Vi lägger pengar på
mer personal i skolan och på fritids.
Samtidigt måste vi få bort vinstjak
ten som tar resurser från eleverna.
När staden växer behöver välfärden
byggas ut och förbättras. För att
finansiera detta föreslår vi en min
dre skattehöjning. Bättre det än att
som nu låta verksamhet finansieras
av Förvaltarens hyresgäster genom
Stadshus AB.

Johan Storåkers (FP):
Folkpartiet satsar
på ökad kvalitet
inom skola, äld
reomsorg, miljö
och idrott.
Folkpartiet Libe
ralerna i Sundbyberg presenterar
sin budget för 2014 med fokus
på fyra huvudområden. Dessa är
en kunskapsskola för individen,
äldreomsorg med värdighet och
vardagsvalfrihet, ett grönt Sundby
berg samt en tillgänglig idrott med
ett starkt föreningsliv. Folkpartiet
vill göra satsningar på närmare 22
miljoner kronor inom dessa områ
den. Läs hela vårt budgetförslag på
vår hemsida.

Du som lusläst den här bilagan har chansen att vinna ett
presentkort på valfri butik i Sundbyberg och en middag med
kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren, genom att
svara på fem frågor om kommunens budget och skriva en
motivering.

Stellan
Bojerud
(SD):
Vi Sverigedemo
krater vill också
i år se en starkt
förbättrad skola
och en bättre
äldreomsorg. En annan fråga, som är
viktig, är att invånarna i Sundbyberg
ska ha det lättare att få bostäder och
inte behöva konkurrera med Sve
riges hela befolkning för att kunna
bo kvar i Sundbyberg. Vi vill att små
företagen ska få det lättare, till exem
pel när det gäller lokaler. Vi vill se
en företagarby. Trygghetsfrågorna
behöver utvecklas. Ingen ska riskera
att bli överfallen på väg hem efter en
glad kväll.

Allt du behöver göra är att gilla oss på
www.facebook.com/sundbyberg.se, följa länken till
sundbyberg.se och delta i tävlingen.
Lycka till!

