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§ 574

Dnr: KS-0576/2015

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för 2017-2018
Beslutsunderlag
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 6 oktober 2015 § 74 samt
förvaltningens skrivelse den 31 augusti 2015, finns i diariet
Förskolenämndens protokoll den 8 oktober 2015 § 54 samt förvaltningens skrivelse
den 31 augusti 2015 , finns i diariet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll den 12 oktober 2015 § 101 samt
förvaltningens skrivelse den 10 september 2015, finns i diariet
Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 6 oktober 2015 § 88 samt förvaltningens
skrivelse den 24 september 2015, finns i diariet
Äldrenämndens protokoll den 12 oktober 2015 § 92 samt förvaltningens skrivelse
den 1 oktober 2015, finns i diariet
Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 13 oktober 2015 § 157 samt
förvaltningens skrivesle den 10 september 2015, finns i diariet
Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 12 oktober § 91 samt
förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2015, finns i diariet
Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 2 oktober 2015
Överförmyndarnämndens protokoll den 24 september 1 7:2 samt förvaltningens
skrivelse den 24 september 2015
Kommunstyrelsens protokoll den 23 oktober 2015
Stadsledningskontorets skrivelse den 27 november 2015
Ett grönblått Sundbyberg – Sundbyberg stads budget för 2016 med plan för 20172018
Samverkansprotokoll för centrala samverkansgruppens sammanträde den 27
november 2015.
Att alltid vilja bli bättre – Sundbyberg stads budget för 2016 med plan för 20172018
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2015, § 295
Underlag utdelat vid sammanträdet
Ett tryggare Sundbyberg – Budget 2016 – Sverigedemokraternas förslag till budget
Socialdemokraternas skrivelse den 14 december 2015
Vänsterpartiets skrivelse den 30 november 2015
Sammanfattning
Den 7 september 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om planeringsdirektiv med
ekonomiska förutsättningar inför budget 2016 med plan för 2017-2018.
Planeringsdirektivet med ekonomiska förutsättningar remitterades till nämnder och
Sundbybergs stadshus AB. Nämnderna och styrelsen i Sundbybergs stadshus AB
behandlade ärendet på sina sammanträden i oktober 2015. Synpunkter framgår av
inkomna protokoll med skrivelser från nämnder. Styrelsen i Sundbybergs stadshus
AB beslutade om att inte inge något eget yttrande.
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Den 23 oktober behandlade kommunstyrelsen budgetunderlaget för 2016 med plan
för 2017 - 2018. Budgeten skulle sedan ha behandlats vid det sedan tidigare
inplanerade särskilda budgetsammanträdet den 30 november 2015. I mitten av
november 2015 formades ett nytt styre i staden bestående av Moderaterna,
Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vilka samlar en
majoritet i kommunfullmäktige. Med anledning av de förändrade
majoritetsförhållandena i fullmäktige kommer behandling av förslag till budget för
2016 därför inte att ske den 30 november 2015 då tid för beredning av nytt
budgetförslag behövs. Budgetbehandling kommer istället att ske i samband med
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde den 14 december 2015.
Det beslut om budget 2016 med plan för 2017-2018 som kommunstyrelsen fattade
den 23 oktober 2015 upphävde kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 30
november 2015, § 295.
Den nya majoriteten har tagit fram förslag till budget 2016 med plan för 2017-2018.
Samverkan med de fackliga organisationerna ägde rum den 27 november 2015.
Protokoll från samverkansmötet utdelas vid kommunstyrelsens sammanträde den
30 november 2015.
Den kommunala skattesatsen för år 2016 föreslås till 18,90 kronor. En ökning med
2 öre till följd av en skatteväxling med Stockholms läns landsting för övertagandet
av hemsjukvård inom personkretsen för LSS.

Allmänpolitisk debatt – Kommunstyrelsen och bolagen
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Mikael T Eriksson (M), Jonas Nygren (S), Siyamak
Sajadian Sasanpour (MP), Jesper Wiklund (V), Gary Aelius (SD), Johan Storåkers
(L), Stefan Bergström (C), Maria Bohman Kreij (KD), Mats Andersson (S), Peter
Schilling (S), Klara Ernemo (V), Peter Laine (V), Mariam Osman Sherifay (S), Jan
Jogell (S), Lars Callemo (M), Sofie Åhgren (S), Adgar Amin (MP), Ayla Eftekhari
(S), Amal Lahlou (MP) samt Fredrik Söderholm (M).

Grundskole- och gymnasienämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Morgan Lindqvist (M), Markus Jönsson (S), Amal
Lahlou (MP), Jesper Wiklund (V), Gary Aelius (SD), Johan Storåkers (L), Stefan
Bergström (C), Daniel Wiström (KD), Marie Lundman-Völker (S), Jan Jogell (S),
Karin Holmberg (S), Peter Schilling (S) samt Sasan Kanani (V).
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Josefin Malmqvist (M), Mariam Osman Sherifay (S),
Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Tobias Tengström (V), Stefan Buncic (SD),
Inger Gran (L), Stefan Bergström (C), Bengt Benson (KD), Klara Ernemo (V),
Morgan Lindqvist (M), Erica Lejonroos (M) samt Jesper Wiklund (V).

Förskolenämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Sophie Silverryd (M), Peter Schilling (S), Amal
Lahlou (MP), Maria Lindenryd (V), Stefan Buncic (SD), Anna-Lena Hammarin (L),
Stefan Bergström (C), Maria Bohman Kreij (KD), Johan Storåkers (L), Yoseph
Yohannes (S) samt Jesper Wiklund (V).

Äldrenämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Maria Bohman Kreij (KD), Karin Holmberg (S),
Ritva Runestad (M), Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Veronica Kallander (V),
Gary Aelius (SD), Anna-Lena Hammarin (L), Stefan Bergström (C), Josefin
Malmqvist (M), Kajsa Adenbäck (S), Johan Storåkers (L), Peter Schilling (S) samt
Jesper Wiklund (V).

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C), Sofie Åhgren (S), Lars
Callemo (M), Adgar Amin (MP), Moises Ubeira (V), Stefan Buncic (SD), Inger
Gran (FP), Jens Manell (KD), Ina Djurestål (M), Mats Andersson (S), Jesper
Wiklund (V), Mattias Lönnqvist (L) samt Jesper Wiklund (V).

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L), Inger Lundberg (S), Hannes
Holmér (M), Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Hans Hamrin (V), Stefan Buncic
(SD), Stefan Bergström (C), Maria Bohman Kreij (KD), Veronica Kallander (V),
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Jörgen Silén (S), Jesper Wiklund (V), Mattias Lönnqvist (L), Sofie Åhgren (S) samt
Karin Holmberg (S).

Byggnads- och tillståndsnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Lars Lindgren (MP), Beatrice Kindembe (S),
Fredrik Söderholm (M), Jesper Wiklund (V), Gary Aelius (SD), Inger Gran (L),
Stefan Bergström (C), Jens Manell (KD) samt Veronica Kallander (V).

Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Jan Bojling (M), Jesper Wiklund (V) samt Maria
Bohman Kreij (KD).

Valnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Jesper Wiklund (V).

Behandling av budgetförslag i sin helhet
Yrkanden
Jonas Nygren (S), Jesper Wiklund (V), Peter Schilling (S), Peter Laine (V), Karin
Holmberg (S), Sasan Kanani (V), Veronica Kallander (V), Kajsa Adenbäck (S), Sofie
Åhgren (S), Inger Lundberg (S) samt Jörgen Silén (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget ”Att alltid vilja bli bättre
– Sundbyberg stads budget för 2016 med plan för 2017-2018”.
Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C), Maria
Bohman Kreij (KD), Mikael T Eriksson (M), Amal Lahlou (MP), Fredrik
Söderholm (M), Morgan Lindqvist (M), Josefin Malmqvist (M), Sophie Silverryd
(M), Ina Djurestål (M), Mattias Lönnqvist (L), Lars Lindgren (MP) samt Jan Bojling
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget ”Ett grönblått Sundbyberg
– Sundbyberg stads budget för 2016 med plan för 2017-2018”.
Gary Aelius (SD) och Stefan Buncic (SD) yrkar bifall till ”Ett tryggare Sundbyberg –
Budget 2016” – Sverigedemokraternas förslag till budget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre budgetförslagen och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Budgeten ”Ett grönblått Sundbyberg – Sundbyberg stads budget för 2016
med plan för 2017-2018” fastställs i sin helhet
2. Kommunbidrag för nämnder och styrelse på totalt 2 112,7 mnkr
Kommunstyrelsen 128,3 mnkr
Grundskole- och gymnasienämnden 548,1 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden 444,6 mnkr
Förskolenämnden 368,7 mnkr
Äldrenämnden 323,5 mnkr
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 153,1 mnkr
Kultur- och fritidnämnden 133,8 mnkr
Byggnads- och tillståndsnämnden 7,4 mnkr
Överförmyndarnämnden 3,4 mnkr
Revisionen 1,5 mnkr
Valnämnden 0,3 mnkr
3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget 2016 samt plan för 2017 och 2018
fastställs.
4. Investeringsbudget för 2016 på 444,0 mnkr, fördelat per nämnd, samt plan
för 2016 och 2017 fastställs.
5. Budget 2016 för nämnder och styrelse fastställs.
6. Kommunstyrelsen medges att, vid behov, ta upp lån så att kommunens
låneskuld, inklusive checkräkningskredit uppgår till 700 mnkr vid utgången
2016.
7. I övrigt fastställs budget 2016 och plan för 2017 och 2018.
Reservationer
Kommunfullmäktigegrupperna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot beslutet.
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Behandling av tilläggsyrkanden
Yrkanden
Jesper Wiklund (V) och Mariam Osman Sherifay (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas skrivelse den 14 december 2015 innebärande att tabell 3 på sidan 25 i
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget ”Att alltid vilja bli bättre
– Sundbyberg stads budget för 2016 med plan för 2017-2018”, ska raden Generella
statsintäkter i kolumnen Budget 2016 samt raden Årets resultat uppdateras som
konsekvens av att regeringen tillskjutit 34,2 miljoner kronor med anledning av det
ökade flyktingmottagandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på det av Jesper Wiklund (V) och Mariam Osman
Sherifay (S) framställda förslaget och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
8. Förslaget om uppdatering av tabell 3 på sidan 25 i Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till budget ”Att alltid vilja bli bättre – Sundbyberg
stads budget för 2016 med plan för 2017-2018”, raden Generella statsintäkter i
kolumnen Budget 2016 samt raden Årets resultat som en konsekvens av att
regeringen tillskjutit 34,2 miljoner kronor med anledning av det ökade
flyktingmottagandet, avslås.
Yrkanden
Jesper Wiklund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets skrivelse den 30 november 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de av Jesper Wiklund (V) framställda förslagen
och finner att kommunfullmäktige avslår desamma.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
Kommunstyrelsen
9. Förslaget om att exploateringsprocessen ska ses över för en ökad tydlighet i
styrningen samt minskad kostnad för nyproducerade lägenheter avslås
10. Förslaget om att tillståndsprocessen för näringsverksamhet ska ses över och
förenklas i syfte att underlätta för små- och nyföretagare att etablera sig i
kommunen avslås
11. Förslaget att staden ska utveckla det demokratiska deltagandet i alla
stadsdelar avslås
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12. Förslaget att staden ska ta fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa
framtida rekryteringsbehov och för att behålla befintlig personal avslås
13. Förslaget om att staden ska arbeta för jämställdhet och ökad rekrytering
inom gruppen personer med normbrytande funktionalitet avslås
14. Förslaget att stadens medarbetare och chefer ska spegla samhällets mångfald
avslås
15. Förslaget att översynen av personalpolitik och schemaläggning i alla stadens
verksamheter ska fortsätta avslås
Bolagen
16. Förslaget om att aktivt verka för att pressa priset på nyproducerade bostäder
avslås
17. Förslaget om att aktivt ska samverka med hyresgästrepresentanter och andra
aktörer för att hålla nere kostnader i samband med renoveringar avslås
18. Förslaget om att Fastighets AB Förvaltaren under 2016 prövar så kallade
”kompiskontrakt” avslås
19. Förslaget om att se över inkomstkrav för hyreskontrakt i syfte att minska
trösklarna på bostadsmarknaden och harmonisera kraven med kringliggande
kommuner avslås
20. Förslaget om att se över regelverk i syfte att minska utestängningseffekten
för funktionshindrade hyresgäster samt verka för att ha fler tillgängliga
lägenheter avslås
21. Förslaget om att aktivt stävja olaglig andrahandsuthyrning avslås
Grundskole- och gymnasienämnden
22. Förslaget om att ta fram åtgärdsprogram som säkerställer hög personaltäthet
och hög andel behörig personal i förskola, skolbarnomsorg och skola avslås
23. Förslaget om att fortsätta arbetet med att skapa ett teoretiskt
gymnasieprogram avslås
24. Förslaget om att utöka samverkan mellan skola och socialtjänst för att
förbättra stödet till barn i socialt utsatta situationer avslås
25. Förslaget om att satsningen på matematik, läsning och svenska som
andraspråk ska fortsätta avslås
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26. Förslaget om att ta fram nyckeltal för att följa upp likvärdigheten inom och
mellan stadens skolor avslås
Social- och arbetsmarknadsnämnden
27. Förslaget om att sociala krav ska ställas vid upphandlingar och i ägardirektiv
avslås
28. Förslaget om att sociala investeringsfonden ska utvecklas avslås
Kultur- och fritidsnämnden
29. Förslaget om att staden i all samverkan med ideell sektor ska betona vikten
av att arbeta mot våld i nära relationer, diskriminering och hatbrott avslås
30. Förslaget om att utreda hur stadens kulturverksamhet kan göras mer
tillgänglig för barn, unga och äldre med olika former av funktionsvariation
avslås.
Reservation
Mot beslutet i denna del reserverar sig kommunfullmäktigegruppen för
Vänsterpartiet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

89 (85)

