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Framtidens Sundbyberg
Sundbyberg är en fantastisk stad. Staden präglas av en hög tillväxt, framför allt
tack vare en stor inflyttning av nya Sundbybergsbor. När vi växer får vi mer att
dela på. Då får vi större möjligheter att investera i det gemensamma så som
skolor, förskolor, äldreboenden och ny infrastruktur.

har vi genomfört många viktiga reformer för Sund
byberg. Vi söker nu väljarnas fortsatta förtroende
att utveckla Sundbyberg för framtiden.

Tillväxten ställer också krav på oss att fortsätta
värna våra gröna områden och att värna skatte
betalarnas pengar genom kloka investeringar för
framtiden. Tillväxten behöver även komma alla
Sundbybergsbor till del. Därför satsar vi på att
rusta våra bortglömda miljonprogramsområden
och få till en mångfald av boendeformer i hela
staden.

Därför är en röst på fortsatt moderat ledarskap
viktigt. Vi satsar på skolan, förskolan och på att
bryta utanförskapet som biter sig fast i många
av våra stadsdelar. Vi vill ge Sundbybergsbor
verktygen att själva forma sina liv. Med moderat
ledarskap ges de bästa förutsättningarna för en
växande stad med individen i fokus.

Sundbyberg är inte helt utan problem. Skolresulta
tenmåste fortfarande bli bättre, tryggheten måste
öka och ännu fler Sundbybergsbor måste lämna
utanförskapet och gå till jobbet.

Detta valmanifest drar upp riktlinjerna för de re
former vi ser att Sundbyberg behöver för att stå
starkt i framtiden. Det aspirerar inte på att vara
heltäckande, men ger en tydlig färdriktning för
Sundbyberg de kommande fyra åren. Med hopp
om ditt stöd.

Moderaterna har sedan november 2015 haft för
troendet att styra Sundbyberg tillsammans i den
grönblå majoriteten med Miljöpartiet, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna. Tillsammans
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Ordning och reda
Stark ekonomi för framtiden
genom att vända på varje skattekrona och hitta
mer kostnadseffektiva lösningar, exempelvis
genom ökad digitalisering.

En budget i balans är en förutsättning för en stad
som växer. När vi blir fler Sundbybergsbor ökar
behovet av kommunal service så som skolor,
förskolor, äldreboenden och infrastruktur.

Det tar dock tid att sanera stadens ekonomi efter
åratal av underfinansierade budgetar, växande
underskott och skenande kostnadsökningar i verk
samheterna. Moderaterna skapar förutsättningar
för att spara i ladorna för att parera oförutsedda
kostnadsökningar, intäktsbortfall och framtida
förändringar i konjunkturläget. När vi har vänt
underskott till överskott möjliggörs också framtida
skattesänkningar. För kommunen ska aldrig ta ut
mer skattepengar än vad som krävs för att utföra
grunduppdraget.

Osäkra befolkningsprognoser gör det ibland svårt
att förutse exakt hur många som väntas ha behov
av en förskoleplats eller hemtjänst ett specifikt år.
Därför är det av yttersta vikt att staden budgeterar
för överskott och skapar utrymme för oförutsedda
kostnader inom verksamheterna.
All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda
offentliga finanser. Staden ska uppnå ett årligt
resultatöverskott om två procent. Då krävs att alla
nämnder bidrar till en hållbar kostnadsutveckling

Fortsätta säkra överskott, vilket möjliggör sparande för framtida investeringar.
Sänka skatten med 1 krona kommande mandatperiod.
Utöka digitaliseringen av stadens verksamhet, vilket bidrar till kostnadseffektivitet.
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God kommunal service
Kvalitet och kostnadseffektivitet
i alla verksamheter
kommuninvånare alltid veta vad dina skattepengar
används till.

Kommunen ska leverera en god service till våra
kommuninvånare. Utgångspunkten ska alltid vara
den enskildes behov – inte kommunens organisa
tion.

Moderaterna vill därför också införa en utmanings
rätt. Det innebär att du har möjlighet att utmana
kommunen att driva någon del av kommunens
verksamhet – till högre kvalitet eller större kost
nadseffektivitet.

Kvalitet och kostnadseffektivitet ska prägla alla
kommunens verksamheter. Därför ska detta börja
mätas och transparent redovisas. Du ska som

Införa en utmaningsrätt. Det innebär att du kan utmana kommunen att driva någon
del av kommunens verksamhet, med bättre kvalitet och mer kostnadseffektivt.
Att alla verksamheter ska präglas av kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför vill
vi utveckla arbetet med transparenta kvalitetsredovisningar – av alla kommunens
verksamheter.
Att handläggningstiderna ska vara korta och kommuniceras tydligt till dig som
sökande. Vid alltför lång handläggningstid ska avgiften skrivas ned till 0 kronor.
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Trygghet att lita på
Hela kommunen ska kännas trygg
understödja redan befintlig grannsamverkan och
trygghetsvandringar.

Sundbyberg är en av Sveriges charmigaste städer.
Här finns urbana shoppinggator inom promenad
avstånd från vackra grönområden. Vi vill att alla
människor tryggt ska kunna njuta av hela stadens
utbud oavsett tid på dygnet.

Den planerade bron mellan Ursvik och Rinkeby är
på många sätt positiv. Den möjliggör bland annat
för Ursviksborna att ta tunnelbanan från Rinkeby
och för Rinkebyborna att ta den framtida tvär
banan från Ursvik. Det är dock viktigt att trygg
hetsaspekten inte glöms bort. Vi vill att bron ska
vara kameraövervakad nattetid och att biltrafik ska
omöjliggöras med hjälp av olika hinder.

Moderaterna vill att Sundbybergs stadsmiljö ska
vara snygg och trygg. Buskar och annan växtlig
het ska vara välklippt och klotter ska snabbt tas
bort inom ett dygn. Som kommuninvånare ska du
enkelt kunna felanmäla och snabbt få återkoppling
när det är åtgärdat.

Under 2018 påbörjas ett uppsökande arbete av
unga i utanförskap. Genom att tidigare fånga in
unga som inte går i skolan eller arbetar kan vi
minska utanförskapet och samtidigt minska den
upplevda otryggheten. Detta arbete kommer
utvecklas.

Sundbyberg är på många sätt en segregerad stad,
där vissa stadsdelar är mer trygga än andra. När vi
utvecklar staden är det därför viktigt att alla delar
av kommunen upplevs som trygga och inbjudan
de. Vi vill därför att polisstationen i Rissne öppnar
igen, för att på så sätt öka närvaron av trygga
element i stadsdelen.

För att öka tryggheten i Sundbyberg krävs ett
helhetsgrepp. Det finns inget enskilt förslag som
förbättrar alla trygghetsaspekter i staden, men vi
kommer inte ge oss förrän alla Sundbybergsbor
känner sig trygga i vår stad.

Ökad polisiär närvaro är inte svaret på alla trygg
hetsproblem. Staden ska därför anlita fler väktare
och ansöka om kameraövervakning på fler plat
ser. Staden ska även hjälpa till att starta upp och

Vi vill att alla människor tryggt ska kunna njuta
av hela stadens utbud oavsett tid på dygnet.
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Att staden ska anlita fler väktare som ska verka i samråd med polisen för att 
bidra till en ökad trygghet.
Förbättra belysningen på allmänna platser, i dialog med boende.
Minimera otrygga utomhusmiljöer så som stora buskage eller oupplysta gång
vägar vid planering och genomförande av byggnadsprojekt.
Bistå med stöd till olika former av trygghetsnätverk, exempelvis nattvandrare
och grannsamverkan.
Genomföra fler trygghetsdialoger i hela Sundbyberg. Vi vill höra från boende
och näringsidkare hur tryggheten kan förbättras i just ditt område. Samtliga
åtgärder ska sedan återkopplas.
Att Sundbyberg ska införa en 24-timmarsgaranti. Inom ett dygn ska klotter
och annan nedskräpning saneras och åtgärdas.
Att den polisiära närvaron ska öka där insatserna behövs. Vi kommer även
driva på för att återinföra polisstationen i Rissne.
Kameraövervaka gångbron mellan Rinkeby och Ursvik nattetid, samt
omöjliggöra biltrafik på bron.
Arbeta uppsökande med unga på glid för att förebygga utanförskap och
minska den upplevda otryggheten.
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Tillväxt som kommer alla till del
Hela Sundbyberg växer med nya bostäder
Det är mycket som är på gång i Sundbyberg. 
Vi är en stad som växer snabbt och det är viktigt
att tillväxten kommer alla till del. Det finns flera
områden i staden som länge varit eftersatta och
inte prioriterats av stadens politiker. Därför har vi
sjösatt stora satsningar i Hallonbergen, Rissne och
Ör i syfte att lyfta dessa områden tillsammans med
resten av staden.

Enligt befolkningsprognoser kommer stadens be
folkning nära fördubblas fram till 2030. Det är bra
för stadens utveckling. Med fler människor kom
mer bättre underlag för kollektivtrafik, butiker och
högre skatteintäkter vilket möjliggör en fortsatt
hög kvalitet av den kommunala servicen. Genom
högre intäkter har vi råd att satsa på högre lärar
löner, mindre barngrupper i förskolan och högre
kvalitet i äldrevården.

I Hallonbergen och Ör planerar vi för 5 000 nya
bostäder i ett ambitiöst förtätningsprojekt. I Rissne
planeras för närmare 3 000 nya bostäder. Tillsam
mans med den planerade centrumutvecklingen
kommer detta verka som ett lyft för områdena och
ger ett gott kundunderlag för det lokala närings
livet.

Sundbyberg är en unik stad som kombinerar ur
bana kvaliteter med småstadskänsla och närhet
till grönområden. När vi växer ska vi ta tillvara på
dessa kvaliteter. Nya byggnader ska vara vackra
och hålla god arkitektonisk kvalitet. Genom att
bygga nya höga hus gör vi vårt för att motverka
Storstockholms bostadsbrist. Samtidigt är det
viktigt med en varierad bebyggelse som appellerar
till olika människors preferenser och valfrihet i det
egna boendet. Moderaterna vill se en blandning av
lägenhetshus, radhus och villor i nyproduktionen.

Sundbyberg ska vara en fortsatt attraktiv stad att
bo i och att flytta till. Staden ska växa med kvalitet
i fokus och i syfte att skapa en mer attraktiv stads
miljö för människor i alla åldrar.

Att Sundbyberg ska ha en fortsatt hög tillväxt med kvalitet i fokus. Alla stadsdelar
ska få del av tillväxten.
Investera i nya skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal service
ska ske i takt med att staden växer. Staden ska bygga en ny förskola om året
fram till 2025.
Se mångfald i nyproduktionen med nya lägenhetshus, villor och radhus.
Att fokus ligga på att bygga vackra hus med god arkitektonisk kvalitet vid
nyproduktion.
Att staden bibehåller sin höga tillväxt samtidigt som närheten till grönområden
och småstadskänslan bibehålls.
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Infrastrukturinvesteringar för framtiden
Det är viktigt att tvärbanan till Rissne och Ursvik
färdigställs inom tidsplan. Sundbyberg har gjort
vår del – nu inväntar vi Stockholms stad. Områ
dets attraktivitet är beroende av korta restider och
smidig kollektivtrafik.

I Sundbyberg finns tunnelbana, pendeltåg, tvär
bana och bussar. Bromma flygplats finns på cykel
avstånd. Oavsett var staden växer är det aldrig
långt till goda kommunikationer. Detta är en fan
tastisk utgångspunkt när vi bygger nya bostads
områden och förtätar befintliga.

När järnvägen grävs ned kommer Sundbybergs
station bli Sveriges näst största resecentrum. Här
möts fler trafikslag än vid Stockholms central
station, vilket ger unika möjligheter.

När staden växer ökar kraven på goda kommuni
kationer och kollektivtrafik. Moderaterna tror inte
att något sätt att resa är bättre än något annat.
När vi utvecklar staden är det därför viktigt att vi
möjliggör för utbyggda busslinjer och tvärbana
samtidigt som vi bygger bilvägar och nya parke
ringsplatser.

Tillskapa fler parkeringsplatser, framförallt i centrala Sundbyberg.
Att tvärbanan till Rissne och Ursvik ska färdigställas enligt tidsplan.
Utveckla en ny station i centrala Sundbyberg i samband med nedgrävningen
av järnvägen. Den ska upplevas som trygg och snygg.
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Nya stadskärnan i centrala Sundbyberg
Vi har presenterat en plan för Sturegatan. Genom
nya bostäder och över 2 000 nya arbetsplatser
skapar vi underlag för ett levande butiks- och
stadsliv. Då bygger vi även ihop Sturegatan med
Järnvägsgatan och det nya centrum som utveck
las vid Sundbybergs torg.

När järnvägen grävs ned genom centrala Sundby
berg har vi en unik möjlighet att utveckla det stora
område som i dag täcks av räls och överbrygga
den barriär som delat stadsdelen i två.
Vi skapar ett nytt levande centrum där bostäder,
kontor och handel ger liv och rörelse oavsett tid
på dygnet. För Moderaterna är det prioriterat att
nedgrävningen sker enligt tidsplan. När järnvägen
grävs ner möjliggörs också ett helt nytt grönt stråk
– där järnvägen en gång gick – tvärs igenom hela
Sundbyberg.

Området ska präglas av en urban småstadskänsla
som fångar stadens historia med moderna toner.
Fasaderna ska gå i tegel eller puts som tillsam
mans med varierande höjd ger mer av Sundbyberg
i Sundbyberg.

Att nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg ska genomföras 
enligt tidsplan, och möjliggöra nya grönområden och bostäder.
Möjliggöra för fler butiker i centrala Sundbyberg.
Att Sturegatan fortsatt ska utvecklas till en levande del av centrum med
nya b
 ostäder och arbetsplatser som ger underlag för lokala butiker.
Att den nya stadskärnan ska präglas av en urban småstadskänsla.
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En helt ny stadsdel längs Enköpingsvägen
I anslutning till området kring Enköpingsvägen
ligger Råsta kulle och SL:s bussgarage. Här vill
Moderaterna låta den befintliga bebyggelsen i Bro
torp växa ner mot Madenbäcken för att skapa rum
för fler bostäder och kvalitativ stadsmiljö. Staden
för förnärvarande dialog med SL för att få till stånd
en flytt av bussgaraget, som skulle kunna göras
om till bostäder.

Sundbyberg är uppdelad mellan de norra delarna
och de södra. Gamla E18 splittrar kommunen i två
delar – två delar som vi vill bygga ihop till en stad.
Om detta vill vi föra en dialog med Solna stad för
att tillsammans utveckla området och skapa en ny
stadsdel.
Vi har en vision om Enköpingsvägen som en urban
stadsgata. Det finns möjlighet att bygga upp till
10 000 nya bostäder tillsammans med nya kontor
och lokaler på båda sidor om vägen. En utredning
pågår för närvarande för att ta fram förslag på om
rådets framtida karaktär och utformning.

När Enköpingsvägen blivit stadsgata får vi möjlig
het att investera i nya förskolor, skolor, parker,
äldreboenden, cykelvägar och annat som krävs för
att skapa ett kvalitativt område att vistas och bo i.

Att Enköpingsvägen blir stadsgata med en tydlig urban känsla. Då möjliggörs
byggandet av en helt ny stadsdel längs den nuvarande vägen.
Verka för att bebygga Råsta kulle och flytta SL:s bussgarage för att göra plats för fler
bostäder. Låt bebyggelsen i Brotorp växa ner mot Madenbäcken.
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Upprustning av befintliga bostadsområden
Nu bygger vi bort miljonprogrammen
synpunkter på hur centrumen ska utvecklas. På så
sätt har vi säkerställt att utvecklingen av områdena
kommer avspegla åsikterna från en bred majoritet
bland våra invånare.

Den grönblå majoriteten har genomfört ett histo
riskt projekt som möjliggör stora investeringar i
våra centrum. Hallonbergen, Ör och Rissne cent
rum har varit kraftigt eftersatta under lång tid, men
nu är det dags att hela Sundbyberg får ta del av
tillväxten och dess möjligheter.

Målet är att skapa nya torg i de tre stadsdelarna
med närhet till service så som matbutiker, kaféer
och andra mötesplatser. Torgen ska vara trygga
och levande platser som inspirerar till möten och
handel.

Genom att bjuda in externa aktörer tar vi gemen
samt ansvar för utvecklingen av våra centrum. Vi
har genomfört en ambitiös medborgardialog där
de boende i områdena bjudits in att lämna sina

Utveckla Ör centrum med ett nytt äldreboende, nya bostäder, butiker
och restauranger.
Utveckla Hallonbergen centrum och Rissne centrum, med upprustade
centrumbyggnader och nya bostäder.
Levandegöra och förtäta våra centrum genom närhet till service så som
vårdcentral, restauranger, butiker och andra mötesplatser.
Trygga centrum genom samarbete med polisen, ideella aktörer,
fastighetsägaren, fritidsgårdar och Förvaltaren.
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Förvaltaren ska ha nöjdaste
hyresgästerna i Stockholm
Moderaterna är Sundbybergs ombildningsparti. Vi
tror på blandade boendeformer i alla stadsdelar. 
Vi tror starkt på att människor ska få mer att säga
till om i sin egen vardag. Genom att äga sin bostad
får du det största inflytandet över ditt boende. Vi
vill därför att alla som bor hos Förvaltaren ska få
erbjudande om att köpa sin lägenhet.

Sundbybergs kommunala bostadsbolag Förvalta
ren fyller en viktig funktion. Genom att erbjuda
prisvärda hyresrätter med hög kvalitet kan hyres
gästerna vara stolta över sina hem.
Moderaterna har som målsättning att Förvaltarens
hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholm. Detta
möjliggör vi genom förbättrad service gentemot
hyresgästerna. Kundnöjdheten ska vara i fokus
och all Förvaltarens kommunikation ska vara tydlig
och relevant.

Igen boendeform ska dominera över någon annan
i någon stadsdel. Genom blandade upplåtelse
former får vi till en ökad mångfald i hela staden.
I Hallonbergen och i Rissne är det viktigt att vi
erbjuder ombildning för de hyresgäster som vill.
Ombildningar ger människor större stabilitet och
hjälper till att bryta mycket av det utanförskap som
bitit sig fast i flera av dessa stadsdelar.

I samband med renoveringar ska hyresgästerna
involveras och ges möjlighet att ta ställning till
olika renoveringsnivåer för att på så sätt enklare
kunna förutspå sin framtida hyreskostnad.

Att alla hyresgäster hos Förvaltaren som vill ombilda ska få ett erbjudande
om att göra det.
Att Förvaltarens hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholmsområdet.
Utveckla Förvaltarens serviceutbud och öka kundnöjdheten.
Att alla renoveringar ska ske i samråd med hyresgästen där denna får vara med
och bestämma.
Att Förvaltaren ska bygga fler ägarlägenheter och andelsägarlägenheter.
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Kort väg ur utanförskap
Alla ska med
ning av felaktiga utbetalningar säkerställer att våra
offentliga medel hamnar hos de som har rätt till
stöd.

Alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska
ha ett jobb att gå till. Det är Moderaternas främsta
och övergripande mål. Vuxna som av olika anled
ningar inte är etablerade på arbetsmarknaden 
ska inom fem dagar erbjudas en individuell väg ur
utanförskap.

Det förändrade arbetssättet har redan gett resul
tat.På två år har bidragsberoendet i Sundbyberg
minskat med en tredjedel, att jämföra med två
procent per år i Sverige och Stockholms län. Nu
vill vi fortsätta utveckla verktygen för att alla Sund
bybergsbor ska ha ett jobb att gå till.

Sundbybergsmodellen är en verktygslåda som har
tagits fram för att bredda vägarna ur utanförskap.
Genom Sundbybergsmodellen individanpassas
insatserna och istället för att kommunen ska göra
allt själv, auktoriseras proffs i ett flexibelt system
som ser till individernas behov.

Stadens ska fortsätta erbjuda sommarjobb till alla
unga Sundbybergsbor som slutar nian, ettan eller
tvåan. Ett uppsökande arbete av unga som inte
arbetar eller studerar förebygger framtida utanför
skap.

Bidragsfusk ska aldrig löna sig. Stöd ska gå till de
som har rätt till stöd, inte de som utnyttjar syste
met. Utökade hembesök och systematisk uppfölj

Att alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till.
Att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar ska systematiskt följas upp 
och polisanmälas.
Att aktivitetskrav ska gälla i alla kommunens insatser.
Fortsätta med satsningar på utbyggd vuxenutbildning. Oavsett om du ska
påbörja din första karriär eller ställa om för en ny karriär mitt i livet ska Sundbybergs
vuxenutbildning erbjuda flexibla vägar.
Att alla unga Sundbybergsbor som slutar nian, ettan eller tvåan ska erbjudas
sommarjobb.
Arbeta uppsökande med unga vuxna som inte arbetar eller studerar, för att förebygga
framtida utanförskap.
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Snabb och effektiv integration
Sundbyberg ska bli bäst i Sverige på integration.
Genom att korta vägen till jobb och studier skapar
vi snabba vägar in i samhället och skapar möjlig
heter för personlig utveckling.

Sundbyberg ska vara en öppen stad som attrahe
rar människor från hela världen. De som kommer
till Sundbyberg från andra länder ska erbjudas
ett snabbt mottagande där staden samarbetar
med föreningslivet och näringsliv för introduktion i
svenska språket och kortaste vägen till arbete.

Införa en integrationsplikt. Alla nya Sundbybergsbor behöver delta i språkinsatser
och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till egen försörjning.
Inrätta ett nytt mottagningscenter för nyanlända, där alla nödvändiga kontakter
finns samlade på en plats. Då kortar vi tiden i utanförskap och gör det enklare
att bli integrerad.
Ge etableringslån istället för bidrag i glappet som uppstår i övergången från
asylsökande till uppehållstillstånd. Här gäller arbetslinjen från dag ett.
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Gott företagsklimat ger fler jobb
utföra någon del av kommunens verksamhet till
högre kvalitet och lägre kostnad är du välkommen
att utmana kommunen.

Sundbyberg ska ha Stockholmsregionens bästa
företagsklimat. När vi blir fler Sundbybergsbor
måste också fler jobb växa till. När fyra av fem
jobb idag växer fram i små och medelstora företag
behöver vi förbättra villkoren för företagen som är
verksamma här och för de som vill etablera sig.

Det finns även faktorer som är viktiga för företags
klimatet, men som inte är beroende av kontakten
med stadshuset. Det handlar bland annat om
kommunikationer och utbudet av lunchrestauran
ger. Glädjande är att vi med överdäckningen av
järnvägen genom Sundbybergs centrum möjlig
gör för förstärkt kundunderlag och nya lokaler för
restauranger och butiker.

För att företag ska vilja etablera sig i Sundbyberg
behöver kommunen erbjuda en snabb och proffsig
service. Därför vill vi införa tjänstegarantier om vad
du kan förvänta dig om stadens service. Håller vi
inte vad vi lovat dras exempelvis avgiften ner till
noll. Vi vill även införa en utmanarrätt. Om du kan

Att Sundbyberg ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Med fler företag kommer
fler arbetstillfällen.
Att kommunal verksamhet som kan drivas av någon annan ska också drivas av
någon annan. Kommunen ska aldrig konkurrera med privata företag. Vi vill även
införa en utmanarrätt.
Införa tjänstegarantier inom stadens samtliga verksamheter. Om vi inte håller
vad vi lovar dras exempelvis avgiften ner till noll.
Att det ska finnas en väg in i kommunen genom ett utbyggt kontaktcenter 
med ansvar för all kommunikation, från tillståndsfrågor till felanmälningar och
nyetableringar. Det ska vara enkelt att hitta rätt.
Ta fram en kommunikationspolicy för hur staden kommunicerar med företag.
Sundbyberg ska alltid uppfattas som arbets- och företagsvänligt. Det är genom
en positiv inställning och ett gott bemötande vi kan öka företagens förtroende för
kommunen.
Införa en digital tillståndsguide. All information ska finnas samlad och lättillgäng
lig på ett och samma ställe, där du också kan skicka in din eller dina ansökningar
– avsett om du ska öppna thaikiosk eller huvudkontor.
Stimulera entreprenörskap. Ung Företagsamhet och motsvarande ska erbjudas
i Sundbybergs högstadieskolor och gymnasier.

Valmanifest 2018
16

Utbildning som rustar för framtiden
Sveriges bästa skolor
Skolan lägger grunden för en persons fortsatta
resa genom livet. Utan en gedigen kunskapsbas
och grundläggande färdigheter som att läsa, räkna
och skriva blir uppförsbacken brant senare i livet.
Samtidigt har förskolan och skolan en avgörande
roll när det gäller att förbereda för det framtida
arbetslivet och vad det innebär att leva i ett demo
kratiskt samhälle.

en skyldighet att skapa förutsättningar för god
inlärning i skolan.

Vi vill att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges
bästa skolor, men Sundbybergs skolor står inför
stora utmaningar de kommande åren. En växande
stad innebär många möjligheter, men också en
skyldighet att se till att våra invånare har tillgång
till en skola i världsklass där barnen ges förutsätt
ningar att nå kunskapsmålen. Lärandet ska stå i
centrum för undervisningen.

Skolpengen i Sundbyberg är lägre än i kring
liggande kommuner. Det kan leda till rekryterings
problem då lärare eventuellt väljer andra kommu
ner som erbjuda en högre lön. Vi vill fortsätta höja
lärarlönerna för att kunna behålla och attrahera fler
kompetenta lärare.

Forskning visar att insatser för att se till att elever
inte hamnar efter i skolan gör störst nytta ju tidi
gare de sätts in. Vi vill att Sundbybergs skolor
ska fokusera mer på tidiga insatser för att hjälpa
eleverna.

För att eleverna ska få större möjlighet att lång
siktigt tillgodogöra sig kunskap vill vi korta ned
sommarlovet med två veckor. I stället föreslår vi 
att eleverna får längre lov under vår- och höstter
minerna.

Fokus för skolan i Sundbyberg ska vara kunskap.
Det är skolans viktigaste uppdrag, och vi har

Att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.
Att insatser för att elever inte ska hamna efter ska genomföras i större utsträckning
i låg- och mellanstadiet.
Höja lärarlönerna till nivåer som motsvarar löneläget i kringliggande kommuner.
Höja skolpengen i nivå med kringliggande kommuner.
Korta sommarlovet till åtta veckor och förlänga höst- och påsklov till två veckor.
Införa mer gymnastik på våra skolor och främja fysisk rörelse på rasterna.
Att alla Sundbybergs skolor ska ha ett utbildningskontrakt som lärare/rektor, elev
och förälder skriver under. Kontraktet ska identifiera de skyldigheter som alla
tre parter har.
Införa fritidspeng, så att kultur- och idrottsföreningar kan anordna fritidsverksamhet
kombinerat med fritidsintresse.
Valmanifest 2018
17

Trygg förskola lägger grunden
för en framgångsrik skolgång
I en stad som på allvar vill ta på sig ledartröjan i
Stockholms län i arbetet med bra förskolor måste
personaltätheten öka med fokus på utbildade för
skolepedagoger. Karriärtjänster för förskollärare är
också viktigt för att öka förskolans status. Det är
hos personalen vi börjar. Genom ökad lönesprid
ning hos förskollärarna och medarbetarna i försko
lan tar vi viktiga steg mot att Sundbyberg ska ha
Sveriges bästa barnomsorg och förskola.

De första åren i en människas liv utgör en viktig
grund för individens fortsatta utveckling. För att
alla barn ska få en trygg och lärorik tid i förskolan
ställer Moderaterna höga krav på pedagogiken
och att rätt resurser reserveras till verksamheten.
Alla barn måste garanteras det stöd och den hjälp
som de behöver med särskilt fokus på barn med
särskilda behov.
Fokus för Moderaterna är att skapa en trygg för
skola, för barnen, personalen och föräldrarna.
Redan i förskolan vill vi bygga ut elevhälsan och
tillgången till kuratorer, för att tidigare kunna före
bygga utanförskap senare i livet.

Stadens tillväxt ställer höga krav på vår förmåga
att tillse att det finns tillräckligt många förskole
platser tillgängliga för de barn som redan bor här
och de som i framtiden kommer flytta in. När sta
den bygger nya förskolor ska fokus ligga på kvali
tet och giftfria miljöer.

Införa mindre barngrupper i förskolan, så att alla barn blir sedda.
Anställa fler utbildade pedagoger inom förskolan.
Att personalomsättningen och sjukfrånvaron ska minska på våra förskolor genom
satsningar på personalvård och bättre villkor, så som höjda löner för pedagoger.
Att staden ska bygga en ny förskola om året fram till 2025.
Att förskolans uppgift är att skapa förutsättningar för en trygg förberedelse inför
skolstarten.
Att nya förskolor ska hålla hög kvalitet och förskolegårdarna ska inbjuda till
lek och rörelse.
Bygga ut tillgången till elevhälsa och kuratorer inom förskolan, det förebygger
utanförskap senare i livet.
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God samhällsservice när du behöver den
Välfärdsservice att lita på
Välfärdsservicen i Sundbyberg ska hålla en god
kvalitet. Sundbybergana ska kunna lita på att sam
hället håller vad det lovar och att tjänster utförs på
medborgarens villkor.

kvalitet premieras och att tilltron till det offentliga
ökar. Valen ska underlättas genom digitala verktyg
där alternativ, brukarundersökningar och kvalitets
rapporter presenteras på ett lättöverskådligt sätt.

Valfrihet är en viktig kvalitetsfaktor. Genom att
själv kunna välja utförare av välfärden skapas ett
förtroende mellan brukaren och aktören som till
handahåller tjänsten. Kvaliteten måste vara hög,
dåliga alternativ väljs bort. Om vi behåller och
utökar valfriheten inom välfärden säkerställer vi att

Den viktigaste delen av välfärdsservicen är med
borgaren. Därför måste all verksamhet genom
syras av medborgarperspektivet. Samhället ska
lyssna på den enskilde Sundbybergsbon och
anpassa utbudet efter deras önskningar.

Att välfärden i Sundbyberg ska hålla hög kvalitet och kvalitetsredovisningar
transparent redovisas.
Att valfriheten inom staden ska vara hög.
Att medborgarperspektivet ska genomsyra all verksamhet.
Att det ska vara enkelt att välja genom digitalt stödverktyg där kvalitet
och brukarnöjdhet framgår. Oavsett om det är förskola eller äldreomsorg
du ska välja ska valet vara lika enkelt.
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Kvalitet och valfrihet inom äldreomsorgen
För att staden ska kunna möta det växande beho
vet av omsorg välkomnar vi en mångfald av utfö
rare att bedriva äldreomsorg – till god kvalitet och
hög kostnadseffektivitet. Oavsett driftsform ska
kommunen alltid garantera god kvalitet.

Stadens äldreomsorg ska präglas av omtanke och
valfrihet. Utgångspunkten ska alltid vara dina be
hov som Sundbybergsbo – oavsett om det gäller
geografisk plats, en särskild intresseinriktning eller
någonting annat som är viktigt för dig. Det ska
vara du – och inte kommunala tjänstemän – som
bestämmer över ditt liv.

Kvalitet i verksamheten är centralt både för senio
rer och för medarbetare. Vi vill attrahera och be
hålla kompetenta medarbetare som bidrar till att
utveckla Sundbybergs äldreomsorg, på det språk
våra boende talar.

I takt med att staden växer, växer också behovet
av en god äldreomsorg. År 2025 beräknas var
fjärde invånare i Sundbyberg vara 65 år eller äldre.

Att alla Sundbybergsbor ska ha rätt att själv välja äldreboende och hemtjänst
utförare. Valet ska underlättas genom att samla utvärderingar och kvalitetsredo
visningar i ett digitalt verktyg.
Att staden ska bli en mer attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen genom
att erbjuda fler karriärvägar.
Rekrytera och behålla personal som kommunicerar på det språk som våra
seniorer talar.
Erbjuda praktikplatser och extraarbete för unga på våra äldreboenden, för att
skapa intresse för en framtida karriär inom äldreomsorgen och samtidigt erbjuda
guldkant för våra äldre.
Öka stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet.
Fortsätta arbetet med att sätta guldkant på våra befintliga äldreboenden genom
att exempelvis erbjuda friskvård och underhållning till de boende.
Att det ska serveras god och näringsrik mat på våra äldreboenden, med möjlighet
att få vin serverat till maten.
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Ett rikt utbud av kultur och fritid
Främst genom att det ska vara gratis för barn att
delta i stadens utbud av aktiviteter. Friskvård är
viktigt för barns utveckling. Det är också av ytters
ta vikt att flickor och pojkar kan delta i stadens
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor.

Barn och unga i vår stad ska alltid uppleva att det
är roligt och utvecklande att engagera sig i sta
dens kultur- och idrottsliv. Möjligheterna att utöva
en idrott och utvecklas inom den ska vara goda.
Alldeles oavsett om det gäller ridning, fotboll eller
någon annan idrott ska staden vara med och er
bjuda goda förutsättningar.

All verksamhet som helt eller delvis finansieras av
staden ska vara politisk obunden, både organisa
tionerna som organiserar aktiviteten och själva
aktivitetens innehåll.

Vår utgångspunkt är att göra kultur- och fritids
aktiviteter mer tillgängliga för unga människor.

Att kultur- och fritidsverksamhet som riktar sig till barn ska vara avgiftsfri.
Att all verksamhet som finansieras av staden ska vara politiskt obunden.
Införa föreningsfritids där kultur- och idrottsföreningar får möjlighet att bedriva fri
tids efter skolan. Då blir tiden på fritids mer meningsfull och underlättar livspusslet
för Sundbybergsföräldrar som inte behöver hämta och lämna på flera ställen.
Att biblioteken ska vara lugna och trygga miljöer som inspirerar till lärande.
Införa en musikskolepeng och därmed konkurrensutsätta musikskolan.
Att idrottsplatserna i centrala Sundbyberg och Ör ska utvecklas med nya
idrottsmöjligheter och bostäder.
Bygga nya ishallar på Sundbybergs IP, Örvallen och i Ursvik.
Att ett ridhus ska byggas i Milot och tillgängliggöras för stadens barn och unga.
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Socialtjänst att lita på
beredelser pågår för att införa valfrihet inom en
handfull insatser under 2018. Moderaterna vill att
alla delar av socialtjänstens ansvarsområden ska
präglas av valfrihet och du som enskild Sundby
bergsbo ska ha en palett av leverantörer att välja
mellan. God kvaliteten ska prägla samtliga.

Socialtjänsten är i många fall samhällets yttersta
skyddsnät. Sundbybergs socialtjänst ska präglas
av god kvalitet, rättssäkerhet och valfrihet. Ett
grönblått Sundbyberg har inrättat ett kvalitets
kansli inom socialtjänsten, för att följa upp kvalitet
och kostnadseffektivitet i alla insatser. Detta arbe
te behöver fortsätta utvecklas.

Valet av utförare ska göras enkelt genom ett
digitalt stöd där brukarundersökningar, kvalitets
rapporter och andra relevanta indikatorer presen
teras.

Vi har påbörjat resan mot valfrihet i Sundbybergs
socialtjänst, men många insatser återstår. Idag
finns bara valfrihet inom hemtjänsten, och för

Att du som kommuninvånare ska få välja utförare inom alla socialtjänstens insatser.
Att kommunen ska säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet – oavsett vilken
utförare som du väljer.
Att valet av utförare ska göras enkelt genom ett digitalt verktyg där information om
kvalitet, brukarundersökningar och annan relevant information finns samlad.
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