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Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande:

EN CENTRAL DEL i en människas liv 
är bostaden och den trygghet den med-
för. Det är i bostaden vi lever våra liv, 
träffar våra familjer och vänner och sö-
ker vila vid dagens slut. Värdet av att 
äga sin egen bostad är en trygghet som 
går utöver ekonomi. Det innebär en 
okränkbar rätt till all den trygghet som 
bostaden medför. 

VI MODERATER SER det som en 
självklarhet att människor ska få möj-
lighet att äga sitt eget boende, om de 
själva vill det. Vi har därför erbjudit  
1 900 hyresrätts innehavare i Förvalta-
ren att ombilda sina lägenheter under 
de tre år som vi styrt Sundbyberg. På 
de köpestämmor som anordnats av bo-
stadsrättsföreningar runt om i staden 
har över 80 procent av de boende röstat 
för att, tillsammans med sina grannar, 

ta ansvar för sina bostäder. Förvaltaren 
ska finnas till för hyresgästerna och vi 
ser det därför som en självklarhet att 
erbjuda fler hyresgäster att äga sina  
lägenheter även framöver. Moderaterna 
vill att alla som vill ombilda ska få er-
bjudande att göra det. 

DEN PERSON MED störst möjlighet 
att påverka ett barns skolgång positivt 
är läraren. Det är därför av yttersta vikt 
att Sundbybergs skolor attraherar de 
bästa lärarna. I en stad som Sundby-
berg, med sina goda kommunikationer 
och nära till många andra kommuner 
och arbetsgivare, krävs det att vi kan 
locka med goda villkor och en kon-
kurrenskraftig lön. Moderaterna har 
därför höjt skolpengen med 18 procent 
för högstadiet, vilket är en genomsnitt-
lig ökning med 6 procent per år. Detta 

Moderaterna i Sundbyberg har en tydlig vision. I vår stad ska invånarna få större makt över sina 
egna liv, skolan ska prioriteras och medborgarnas skattepengar ska hanteras på ett varsamt sätt. 
De tre åren som gått har handlat om att förverkliga våra idéer för ett samhälle som håller ihop, 
och där människor får växa av egen kraft.

är att jämföra med Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet där motsvarande 
höjning endast nådde 1 procent per år. 
Därför har Sundbyberg numer möjlig-
het att behålla våra kompetenta lärare 
och locka till oss kompetens från kring-
liggande kommuner. Vi är dock inte 
nöjda utan vill genomföra ytterligare 
satsningar, särskilt på lärartätheten.

ALLT DETTA SKA göras samtidigt som 
vi bygger ekonomiska skyddsvallar för 
framtiden. Därför har vi antagit ett mål 
om 2 procent i årligt överskott. Ett mål 
som staden under moderat ledarskap nu 
uppnår för första gången någonsin. Re-
spekt för skattebetalarnas pengar är en 
grundsten i Moderaternas politik. Det 
är det som gör att vi har råd att satsa på 
skolan, förskolan och äldrevården. Det 
är även den omsorgen som ligger till 

grund för ett av våra viktigare vallöften: 
att sänka skatten i Sundbyberg under 
kommande mandatperiod.  

MODERATERNA I SUNDBYBERG har 
nu antagit sitt valmanifest inför valet 
2018. Vi presenterar där viktiga förslag 
för bland annat ökad trygghet, bättre 
skola, fler ombildningar, fortsatt ord-
ning och reda i ekonomin och lägre 
skatt. Trots att vi genomfört mycket 
under våra tre år vid makten återstår 
mycket att göra. Vi söker därför för nyat 
förtroende att fortsatt leda Sundbyberg 
i rätt riktning. Låt den positiva utveck-
lingen fortsätta!

Mikael T. Eriksson, 
kommunstyrelsens ordförande

”Vi har förslagen för ökad 
trygghet och bättre skola”



detta är en specialutgåva av nya sundbyberg. den ges ut av nya moderaterna i sundbyberg.

DET SKA VARA trivsamt och tryggt att bo i Sundbyberg. För två år sedan tog Moderaterna tillsammans med 
Allianspartierna och Miljöpartiet över styret av Sundbyberg och sedan dess har stadens utveckling varit 
ljus. Här kan du läsa om några av de reformer vi hittills har genomfört för att göra Sundbyberg ännu bättre.
Men resan har bara börjat. Vi har nu antagit vårt valmanifest för kommande mandatperiod med en lång rad 
reformer för ökad trygghet, mer kunskap i skolan och sänkt skatt.

Ett tryggare Sundbyberg
Trygghetsdialoger i varje stadsdel. 

Samverkansavtal med polisen, för ökad närvaro där det behövs 
som mest. 

Högre lärarlöner 
Den största höjningen av lärarlönerna på tio år. Under 2016 
höjde Sundbyberg lärarlönerna mest i Stockholms län. 

Vi har gjort:

Vi ska göra:
En trygghet att lita på

Stort trygghetspaket med fokus på grannsamverkan, fördjupade 
trygghetsdialoger, bättre belysning och 24 timmarsgaranti för 
sanering av klotter. 

Fler väktare på torg och allmänna platser. 

Sveriges bästa skolor
Höja lärarlönerna till samma nivå som kringliggande  
kommuner.

Genomföra insatser under låg- och mellanstadiet för att 
säkerställa förbättrat resultat i högstadiet. 

Vi har gjort:

Vi ska göra:

Trygghet

Skola

www.moderaternasundbyberg.se

Läs mer om vad vi gjort på moderaternasundbyberg.se/om-sundbyberg/
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Ekonomiskt överskott
Staden uppnår för första gången överskottsmålen på 2 procent. 

Sparar för framtida investeringsbehov. 

Centrumutveckling i Hallonbergen, Ör och Rissne
Miljardinvesteringar för tryggare centrum, fler bostäder, mer service  
och bättre företagsklimat. 

Jobb

Fler än någonsin jobbar i Sundbyberg
Antalet hushåll med bidrag är det lägsta på åtta år.

Bidragskostnaderna har sjunkit med en tredjedel.

Ekonomi

Vi har gjort:

Vi ska göra:
Jobben skapas i företagen

Korta vägen till jobb genom utökad valfrihet inom vuxenutbildningen.

Förbättra företagsklimatet. Införa kommunal utmaningsrätt för Sundbybergs  
företag. Staden ska inte konkurrera med det lokala näringslivet. 

Fortsatt ansvarstagande för stadens ekonomi
Fortsatt uppnående av det tvåprocentiga överskottsmålet.

Sänka skatten med 1 krona under kommande mandatperiod. 

Bygga bort miljonprogrammen
Hela staden ska ta del av vår tillväxt. 

Fullföljande av centrumutvecklingen i Hallonbergen, Ör och Rissne. 

Vi har gjort:

Vi ska göra:

Boende

Ökat hyresgästinflytande
1 900 lägenheter har hittills fått erbjudande om ombildning.

Renoveringar sker i samråd med hyresgästen som själv för välja mellan  
fyra renoveringsnivåer.

Vi har gjort:

Fler ombildningar för ett modernt bostadsbestånd
Alla hyresgäster i Förvaltaren som vill ombilda ska får ett erbjudande. 

Förvaltarens hyresgäster ska vara Sveriges nöjdaste genom bland annat  
genom ökat hyresgästinflytande. 

Vi ska göra:
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Läs mer på www.moderaternasundbyberg.se
Moderaterna i Sundbyberg • 08-706 82 10 • sundbyberg@moderaterna.se 

Facebook: Nya Moderaterna i Sundbyberg

Bli medlem
Swisha 100 kr till 1233360070, uppge namn, personnummer och telefonnummer.  

Eller sätt in 100 kr på Bankgiro 5040-0365 eller Plusgiro 295958-3, uppge namn och personnummer. 

Mer information om hur du kan bli medlem: moderaterna.se/bli-medlem

Josefin Malmqvist 
Kommunalråd för 
arbete, integration 
och socialtjänst

Mikael T Eriksson
Kommunstyrelsens  
ordförande

Morgan Lindqvist
Ordförande grundskole- 
och gymnasienämnden

Visste du att...
Sundbyberg vann OS-guld i curling! 

Vi vill bygga en ny förskola om året till år 
2025.

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta  
kommun – bara 9 km2.

Vi har höjt skolpengen med 18 procent (att 
jämföra med när S styrde – då höjdes skol-
pengen med 1 procent per år). 

Var tredje invånare i Sundbyberg är  
utrikesfödd.

Antalet hushåll i Sundbyberg som lever på 
socialbidrag har minskat med en tredjedel  
på två år. 

För första gången i modern tid når Sundby-
berg balansmålet om 2 procents överskott. 
Det är viktigt för framtiden. 

Sundbyberg satsar på höjda lärarlöner. 2016 
höjdes lärar lönerna mest i länet, och femte 
mest i landet. 

Sundbyberg har numera en grannsamver-
kansbil, som du kan låna.

Under våren öppnar ett mottagningscenter 
för nyanlända, för att snabba på integratio-
nen.

Om Stockholms stad håller sig till planerna så 
börjar tvärbana förbi Rissne och Ursvik köra 
år 2021. 

Rissne kommer få miljard investeringar i ett 
helt nytt centrum, 350 nya bostäder och bät-
tre närservice, fler butiker och restauranger.

Ett av världens största centrumkvarter helt  
i trä byggs i Ör.

Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade 
kommun.  

Sundbyberg blev Årets Superkommun 2017.

Oskar Linnros är uppvuxen i Sundbyberg.

Sundbyberg har precis passerat 50 000  
invånare.  Se hela valsedeln

moderaternasundbyberg.se/nyheter/valsedel-2018/

SUNDBYBERG

Moderaterna i Sundbybergs  
topPkandidater 2018

Jag vill fortsätta att arbeta för att ta arbetslinjen till  
Sundbyberg. Nu ska vi tillsammans verka för att förtjäna  
väljarnas förtroende och fortsätta modernisera Sundbyberg 
med fokus på kvalitet och kostnadseffektivitet i alla kom-
munens verksamheter.”  
– Josefin Malmqvist, 2:a på valsedeln

”

Jag är stolt, men samtidigt ödmjuk, att få stå först på 
listan. Jag ser fram emot att söka väljarnas förtroende att ta 
ansvar för Sundbybergs fortsatta positiva utveckling. Vi ska 
ha en fortsatt hög tillväxttakt som möjliggör investeringar, 
såsom nedgrävningen av järnvägen och en kraftigt utbyggd 
skolverksamhet.” – Mikael T Eriksson, 1:a på valsedeln

”

Det går bättre för skolorna i Sundbyberg men jag är  
ödmjuk inför det arbete som kvarstår. Jag kommer fortsätta 
att verka för att Sundbybergs skolor ska bli Sveriges bästa.”  
– Morgan Lindqvist, 3:a på valsedeln

”


