
 
 

 

 

  Ett grönt, tryggt 
och jämlikt 

Sundbyberg 
Valmanifest 2022–2026 

Miljöpartiet de gröna i Sundbyberg 



2 

 

Ett grönt, tryggt och jämlikt 

Sundbyberg 

I Sundbyberg finns unika möjligheter att skapa en klimatsmart, 

miljövänlig och mänsklig kommun. Vi vill se ett Sundbyberg där 

alla föräldrar vågar släppa ut sina barn på en trygg gata utan 

fortkörande bilar och där barnen kan gå själva till någon av 

Sveriges bästa skolor. Vi vill att alla ska kunna ta sig vart de vill 

till fots eller med cykel. Det ska finnas laddstolpar till elbilar i 

varje garage. Alla ska kunna se grönska och skimrande solceller 

på granntaken från sitt köksfönster.   

 

Miljöpartiet vill göra Sundbyberg grönt, tryggt och jämlikt. Det 

ska aldrig vara storleken på din plånbok som avgör om du kan 

få en bostad, en bra utbildning, en trygg äldreomsorg, eller en 

meningsfull fritid. Därför vill vi satsa på en välfärd som alla kan 

lita på. Vi vill anställa fler pedagoger i skolan och förskolan och 

vi vill att kommunens seniorer blir väl bemötta i en äldreomsorg 

där personalen har tid till samtal. 

 

Miljöpartiet drivs av övertygelsen om att ett inkluderande, 

rättvist och hållbart samhälle både är möjligt och är något vi alla 

kan vinna på. Vi vill ge alla sundbybergare möjlighet att 

förverkliga sin potential och ge varje barn goda uppväxtvillkor. 
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Ren miljö och krafttag för klimatet 

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. I Sundbybergs 

kommun ska vi göra allt vi kan för att minska utsläppen. I samtliga 

delar av kommunens verksamhet behöver vi bryta gamla mönster och 

börja hitta nya lösningar. Detta kräver ett mod och en handlingskraft 

som bara Miljöpartiet har. Vår vision är ett klimatneutralt Sundbyberg 

år 2030 och vi vill redan nu sätta i gång arbetet för en helt utsläppsfri 

stadskärna. All kommunpolitik är klimatpolitik – byggnader, mat, 

transporter, upphandling – och därför hittar du klimatförslag i flera 

delar av det här valmanifestet. 

 

Klimatanpassningen måste påbörjas nu. Höga temperaturer och 

kraftiga regn blir vanligare i ett varmare klimat. Extremvärme är ett 

hot mot hälsan, inte minst för äldre. Vi vill plantera fler träd så att 

skuggiga miljöer kan ge svalka under heta dagar. Vid ett så kallat 

hundraårsregn beräknas över 1 800 bostäder och byggnader i 

Sundbyberg översvämmas eller skadas. Med fler gröna ytor och 

mindre asfalt fångas regnvattnet upp och riskerna för skador minskar. 

Även dagvattenhanteringen behöver förbättras.  

 

Vi vill att Sundbyberg ska vara en kommun där luften är ren att 

andas och miljön är giftfri. Tyvärr är det inte så i dag. Varje år dör 7 

000 personer i Sverige i förtid på grund av dålig luft och det drabbar 

även människor i Sundbyberg. Flera platser i vår kommun har 

hälsofarligt dålig luft med höga halter av skadliga partiklar och andra 

luftföroreningar, och vattnet i Bällstaån är långt ifrån rent. Det vill vi i 

Miljöpartiet åtgärda. Vi vill också att det ska vara enkelt för alla att 

göra en insats för miljön. Ett exempel är att ge alla sundbybergare nära 

till en välfungerande återvinningsstation.  

 

Sundbyberg ska vara en grön och energieffektiv kommun. 

Energieffektivisering minskar användningen av energi med hjälp 
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av teknik som använder mindre el, värme och bränsle. Exempelvis kan 

förbättrad isolering av byggnader eller installationer av mer 

energieffektiv belysning och ventilation bidra till lägre energiåtgång 

och därmed lägre utsläpp. Miljöpartiet vill energieffektivisera 

kommunens verksamheter samt utöka kommunens energirådgivning 

och stöd till sundbybergare.  

 

Sundbybergs grönområden är välbesökta och uppskattade av 

personer som vill ta en picknick, joggingtur eller promenad i grönska. 

Levande grönområden i en tätbebyggd kommun som Sundbyberg har 

flera fördelar förutom att vara samlingsplatser – de gynnar även den 

biologiska mångfalden och är bra för hälsan. Miljöpartiet vill skydda 

och bevara den stadsnära naturen och bland annat värna Rissne ängar. 

Vår vision är ett ännu grönare Sundbyberg där även bebyggda miljöer 

har fler träd och blomplanteringar. 
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Klimat och energi 

● Hela kommunens verksamhet ska göra insatser för att minska sin 

klimatpåverkan. Vi vill ta fram en klimathandlingsplan för 

Sundbybergs kommun med målet att ha ett klimatneutralt 

Sundbyberg 2030. 

● Ställ högsta möjliga klimat- och miljökrav vid kommunens 

upphandlingar. Sveriges kommuner sitter på en enorm möjlighet 

att göra skillnad genom alla de varor och tjänster man köper.  

● Se till att maten i Sundbybergs skolor, förskolor och äldreomsorg 

inte bara är god utan även ekologisk, klimatsmart, med svensk 

djurskyddsstandard och så lokalt producerad som möjligt.  

● Sundbyberg och Solnas fjärrvärmebolag Norrenergi ska sluta 

sälja utsläppsrätter för värmeverket, så att utsläppen minskar i 

stället för att flyttas någon annanstans.  

● Gör det enkelt för sundbybergare att spara både energi och 

pengar. Genom utökad energirådgivning kan fler 

energieffektivisera sina bostäder.  

● Gör kommunen till föregångare och energieffektivisera alla 

kommunägda byggnader. 

● Öka kommunens egenproducerade förnybara el. Alla kommunala 

tak som kan ha solceller ska ha det.  

● Säkerställ att all upphandlad el är förnybar och miljömärkt. 

 

 

Parker, natur och klimatanpassning 

● Ta fram en klimatanpassningsplan för att hantera effekterna av 

ett förändrat klimat. 

● Bevara Sundbybergs natur och utveckla kommunens 

grönområden. Vi vill särskilt skydda de uppskattade och 

värdefulla områdena Rissne ängar, Golfängarna och Kymlinge. 
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● Sköt kommunens grönområden på ett sätt som gynnar den 

biologiska mångfalden.  

● Gör kommunens gator grönare genom att plantera fler träd i 

gatumiljö.  

● Stärk skyddet mot värmeböljor genom att skapa skuggiga 

områden i kommunen, till exempel vid förskolor, skolor och 

parker.  

● Klimatanpassa kommunen med fler gröna ytor. Planera så att 

hårdgjorda ytor (som asfalt, sten och betong) växlas med 

grönområden och andra material som kan fånga upp vatten när 

det kommer mycket regn. 
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Ren luft, friskt vatten och giftfri närmiljö 

● Se till att luften är ren att andas i hela kommunen. Luftkvaliteten 

ska mätas på flera ställen i kommunen.  

● Inför åtgärder såsom dubbdäcksförbud och miljözoner, där 

endast bilar med låga utsläpp av farliga ämnen får köra. Detta ska 

ske på platser där luften är skadligt förorenad. 

● Arbeta tillsammans med andra kommuner för renare vatten i 

våra vattendrag, med visionen att Bällstaån ska bli så ren att man 

kan bada i den.  

● Arbeta för helt giftfria skolor, förskolor och äldreomsorg. 

 

 

Återvinning 

● Skapa närhet för alla till återvinning. I dag är det för få 

återvinningsstationer i Sundbyberg – vi vill bygga fler. 

● Snabba på arbetet med att inrätta en ny återvinningscentral i 

Sundbyberg. Vi vill också ha fler turer med Sundbybergs mobila 

återvinningscentral, så att det är lätt att återvinna större avfall 

även om man inte har bil.  

● Etablera återbruket Returpunkten på fler platser i kommunen för 

att fler ska kunna återbruka och återvinna enkelt.  

● Arbeta för att allt matavfall ska samlas in separat – det behöver 

bli lättare särskilt för dem som bor i lägenhet. 

 

 

 



9 

 

 

 

 

  



10 

 

En välfärd att lita på 

Alla barn har rätt till en jämlik utbildning. Oavsett bakgrund, 

förutsättningar och erfarenheter ska skolan vara en plats där barn och 

unga möts i klassrummet på lika villkor. Än är vi inte där, men vår 

vision är att alla elever i Sundbyberg ska nå läroplanens kunskapsmål 

och därmed stå rustade för livet utanför skolbyggnaden. 

 

Lärare och pedagoger behöver bli fler i både skola och förskola, 

samtidigt som lönerna måste höjas. Sundbybergs skolor och förskolor 

ska vara platser dit lärare vill söka sig och känner sig stolta över att 

arbeta i.  

 

Sundbybergs skolor har haft dåliga förutsättningar de senaste åren. 

Kommunerna kring oss ger betydligt mer pengar till sina skolor än vad 

Sundbyberg gör. En god utbildning av hög kvalitet kräver resurser, 

men det är också en investering i vårt samhälle och vår gemensamma 

framtid. Eleverna i Sundbyberg har rätt till bra undervisning och bra 

lokaler. Därför vill vi avveckla de baracker som just nu används som 

permanenta skolbyggnader. Ingen elev ska behöva tillbringa hela sin 

skolgång i en barack.  

 

Sundbybergs skolor ska vara jämlika men i dag varierar 

förutsättningarna kraftigt. Behovsinriktade resurser måste sättas in 

för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Vi vill därför att en större 

andel av resurserna till kommunens skolor fördelas efter 

socioekonomiska förutsättningar.  

 

Förskolan spelar en viktig roll för de minsta barnen. Samspel och 

lek med andra barn, tillsammans med den pedagogiska verksamheten, 

gör att barn utvecklas. Det är en självklarhet för oss att barn till 

föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till lika många timmars 

förskola och fritids som de med arbetande föräldrar. Förskolan ska 
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baseras på barnens rätt till utveckling, inte på föräldrarnas arbete. 

Förskolan är viktig för att stimulera alla barns språkutveckling i 

svenska, och spelar därför också en viktig roll i integrationen. 

 

De senaste åren har flera lokala tillagningskök på kommunens 

förskolor lagts ned för att ersättas av central matlagning och transport 

till skolorna. När maten lagas på plats blir den mer näringsrik, god och 

mer klimatvänlig. Därför vill vi att dessa tillagningskök öppnas på nytt. 

 

Sundbybergs äldreomsorg ska hålla en hög kvalitet och alla ska 

lita på att äldreomsorgen ger ett tryggt och värdigt åldrande. De äldre 

ska alltid erbjudas omvårdnad från personal som talar ett språk de 

själva förstår. Personalen är verksamhetens största resurs. Vittnesmål 

från den svenska äldreomsorgen präglas av återkommande berättelser 

från vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor där omöjlig 

schemaläggning, otillräcklig tid för omvårdnad och en konstant stress 

är en del av vardagen. Detta ska aldrig bli en acceptabel nivå för 

Sundbybergs äldreomsorg. De som har hemtjänst ska slippa möta ny 

personal hela tiden, och därför vill vi införa en bonus till de företag i 

hemtjänsten som ser till att de äldre alltid möter samma personer i 

tjänst. Det bidrar både till att skapa en bättre relation mellan brukare 

och personal, samt en tryggare arbetsmiljö för personalen. 
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Skola 

● Höj lärarlönerna och matcha snittet med närliggande kommuner, 

bland annat för att öka andelen behöriga lärare i Sundbybergs 

skolor. 

● Öka antalet lärare och minska storleken på skolklasserna. 

● Höj skolpengen över snittet i Stockholms län, för att ge lärare och 

elever bästa möjliga förutsättningar. 

● Vikta i högre grad resurserna till skolan efter socioekonomiska 

förutsättningar. 

● Nyetablering av vinstdrivande friskolor ska upphöra. Pengarna 

som investeras i skolan ska gå till eleverna, inte vinstdrivande 

företag. 

● Bygg ut skolorna med ordentliga och långsiktigt hållbara lokaler. 

Våra barn har rätt att gå i riktiga skolor och inte i tillfälliga 

baracker. 

 

 

Förskola 

● Låt förskolans pedagogik komma alla barn till del. Barn till 

arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till samma antal timmar 

på förskola och fritids som alla andra barn. 

● Minska barngruppernas storlek, särskilt för de minsta barnen. 

Ingen barngrupp ska vara större än 15 barn eller ha fler än fem 

barn per pedagog. 

● Anställ fler utbildade förskolepedagoger för att möta den växande 

befolkningen och förbättra arbetsmiljön i förskolan. 

● Skapa fler och större ytor för lek och fritidsaktiviteter och gör de 

befintliga förskolegårdarna större. 

● Öppna tillagningsköken på förskolorna. I stället för att maten 

tillagas centralt och transporteras till skolorna ska maten lagas på 

plats. 
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● Stärk fokus på förskolornas arbete med att uppnå läroplanens 

mål om språk. Alla elever ska få goda möjligheter att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldreomsorg 

● Erbjud kommunens äldre fler trygga boendealternativ som 

passar för olika önskemål genom att etablera fler seniorbostäder. 

● Ge anställda inom hemtjänst och äldreomsorg bättre 

arbetsvillkor med både fasta anställningar och heltid som norm. 

● Belöna de hemtjänstutövare som eftersträvar kontinuitet för de 

äldre. Vi vill höja kvaliteten i hemtjänsten genom en så kallad 

kontinuitetsbonus, som främjar låg personalomsättning och 

förbättrar relationen mellan de äldre och personalen.  

● Bevara och utveckla träffpunkterna för pensionärer.  
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En levande och växande stad 

Miljöpartiet vill att Sundbyberg ska vara mer än bara en plats att bo på 

– vi vill skapa en kommun att leva i. För oss innebär det ett levande 

och växande Sundbyberg, med ett sprudlande stadsliv fullt av 

mötesplatser och aktiviteter för sundbybergare och besökare i alla 

åldrar. 

 

Sundbybergs idrottsplatser och rika kulturliv gör kommunen 

levande. Alla ska kunna ta del av utbudet, oavsett ålder, 

funktionsvariation, bakgrund eller storlek på plånboken. Vår kommun 

har många ideella idrotts- och kulturföreningar som ständigt arbetar 

för en meningsfull fritid. Detta är något som ska värnas och därför vill 

Miljöpartiet öka stödet till föreningar och göra det långsiktigt. Vi vill 

även aktivt bygga ut fler platser för idrottande och kulturutövande.  

 

Sundbyberg ska vara en rolig kommun att leva i med ett rikt kulturliv. 

Vi vill bland annat införa så kallade kulturljudzoner, ett koncept som 

finns i många stora europeiska städer med utpekade platser där musik 

och annan kultur tillåts ta plats och vara högljudd utan att boende i 

omgivningen störs. Vi vill även införa graffitiväggar.  

 

Bostadsbyggandet i Sundbyberg ska fortsätta men det ska ske 

klimatsmart och i största möjliga mån på redan asfalterade ytor för att 

bevara kommunens grönområden. Att bygga bostäder är mer än att 

föra upp hus – det är en del i att bygga en sammanhållen stad. I vår 

vision av Sundbyberg finns det levande innergårdar, solceller som 

glittrar på taken och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i 

alla områden. Under kommande mandatperiod vill vi ta avgörande kliv 

framåt i stadsutvecklingen kring järnvägen, Stora Ursvik, Rissne, 

Hallonbergen och Madendalen. En viktig del i det arbetet är att 

närboende får tillräcklig information om nya bostadsbyggen och 
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därmed goda möjligheter påverka dem. Det är så vi tillsammans kan 

bygga framtidens Sundbyberg.  

 

Stadsmiljön i Sundbyberg ska vara levande, grönskande och 

inbjudande att vistas i. Vi vill minska nedskräpningen på våra gator 

och i grönområden samt skapa fler möjligheter till lek och aktivitet. 

Extra viktigt är insatser för en god och trivsam stadsmiljö i centrala 

Sundbyberg medan järnvägen grävs ner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiken i Sundbyberg ska anpassas mer efter gång, cykel och 

kollektivtrafik – transportmedel som är både klimatsmarta och tar 

mindre plats. Samtidigt ska även de som behöver en bil i sin vardag 

kunna göra klimatsmarta val. Därför måste fler laddstolpar för elbilar 

byggas och fler bilpooler etableras i hela Sundbyberg. Trafiken i 

Sundbyberg ska vara säker för alla som rör sig i kommunen. Därför ska 

hastigheten sänkas där många gående rör sig. Gång-, cykel- och 

biltrafiken ska separeras för att minska risken för olyckor. Vi vill 

särskilt bygga ut och säkra gång- och cykelvägar till kommunens 

skolor. 
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Kultur och fritid 

● Inför kulturljudzoner i Sundbyberg där liv, kultur och rörelse kan 

utövas.  

● Skapa ett kultur- och idrottsområde i Milotområdet. 

● Etablera en öppen graffitivägg för att möjliggöra fler 

kulturyttringar. 

● Öka ungas delaktighet i utformningen av kommunens kultur- och 

fritidsutbud. 

● Stötta skapandet av ett sportotek där invånare får möjlighet att 

låna idrottsutrustning. 

● Etablera fler ytor, områden och anläggningar för sport- och 

fritidsutövande. 

 

 

Bostadsbyggande 
● Rusta upp och renovera det kommunala bostadsbolaget 

Förvaltarens hyresrätter utan att chockhöja hyrorna, så kallade 

renovräkningar. 

● Bygg nya bostäder och byggnader i kommunen klimatsmart, med 

låg energianvändning och med utsläppssnåla material.   

● Nya bostäder ska i första hand byggas på redan hårdgjord mark 

och inte på kommunens grönytor. 

● Skapa en blandad bebyggelse genom att bygga fler hyresrätter i 

områden där bostadsrätten dominerar, och vice versa. 

● Stärk medborgardialogen vid bostadsbyggande så att grannar och 

närboende känner sig delaktiga i kommunens utveckling. 

● Säkerställ att den nya stadsdelen Madendalen får en väl utbyggd 

kollektivtrafik. Finansieringen av denna ska ske genom 

avgiftsbeläggning av genomfartstrafiken på Enköpingsvägen.  
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Levande stadsmiljö 
● Inrätta fler sommargågator och sommartorg i hela Sundbyberg 

för att skapa fler levande mötesplatser. 

● Planera stadsmiljön och stadsrummet så att alla oavsett 

funktionsvariation kan ta sig fram, njuta av natur och delta i 

stadslivet.  

● Minska nedskräpningen i Sundbyberg genom fler papperskorgar 

och ökad möjlighet till källsortering i parker, grönområden och 

på gator.  

● Använd en större del av stads- och gaturummet för aktiviteter, 

affärer och grönska.  

● Säkerställ att stadsmiljön i Centrala Sundbyberg är så god som 

möjligt medan nedgrävningen av järnvägen pågår. 
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Trafik 

● Bygg bredare och säkrare gång- och cykelvägar i hela kommunen. 

● Gör det säkrare att gå och cykla vintertid genom bättre 

snöröjning på gång- och cykelvägar. 

● Inför bilfria zoner runt Sundbybergs skolor och förskolor för att 

öka trafiksäkerheten.  

● Inrätta gågator på fler platser i kommunen. 

● Underlätta för sundbybergarna att cykla genom att införa ett 

lånecykelsystem med elcyklar och lådcyklar. 

● Trygghetssäkra gång- och cykelbanor genom bland annat 

utbyggd belysning och minska mängden stora buskage.   

● Gör det möjligt för fler att leva utan egen bil genom att införa fler 

bilpooler i hela kommunen – och arbeta för att fler av 

kommunens egna bilar kan ingå i bilpooler utanför arbetstid. 

● Begränsa hastigheten för bilar på fler platser i kommunen där 

många rör sig och det finns risk för trafikolyckor. 

● Bygg fler offentliga laddstolpar för elfordon med målet att minst 

hälften av Förvaltarens parkeringsplatser ska ha en laddstolpe 

2026 och att hälften av alla nya parkeringsplatser i Sundbyberg 

ska ha en laddstolpe. 
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Trygghet, jobb och allas lika rätt 

Allas rätt att vara trygga i vår kommun, att kunna integreras i 

samhällets gemenskap och få möjligheten till egen försörjning – 

oavsett bakgrund, sexualitet eller kön – sammanfattas i det vi gröna 

kallar social hållbarhet.  

 

Trygghet är en avgörande fråga i Miljöpartiets samhällsbygge. Alla 

som bor och rör sig i Sundbyberg ska känna sig trygga här. I 

Miljöpartiets Sundbyberg ska ingen vara rädd att bli skadad i sitt eget 

hem, känna behov av att se sig över axeln på vägen hem, eller undvika 

att gå ut på kvällen. Vi måste aktivt kämpa emot samhällsproblemet 

med mäns våld mot kvinnor. Här vill Miljöpartiet stärka socialtjänsten 

och kommunens ideella organisationer samt ge våldsutsatta förtur i 

bostadskön.  

 

Trygghet är också att veta att samhället ger stöd till den som behöver 

det mest. Sundbyberg ska ha en socialtjänst som är tillgänglig och som 

ges goda förutsättningar att bedriva ett förebyggande arbete med 

tidiga insatser till familjer och enskilda som behöver stöd. 

 

Den organiserade brottsligheten och dess våld hör inte hemma i 

Sundbyberg. Vi vill använda beprövade metoder såsom 

Gruppvåldsintervention (GVI), i bland annat Malmö känt som Sluta 

skjut, samt stärka avhopparverksamhet för personer som vill lämna 

den kriminella miljön. Vi vill stärka det brottsförebyggande arbetet 

genom samverkan mellan kommunen, polisen, skolan, civilsamhället 

och olika myndigheter. 

 

Integrationen är avgörande både för de nyanlända som kommer till 

Sundbyberg och för vårt samhälle. Nyanlända sundbybergare ska 

välkomnas och tas emot på ett bra sätt. Kommunens egna 

integrationsinsatser ska stärkas så att alla nyanländas första tid i 
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kommunen kantas av goda möjligheter att etablera sig och känna sig 

som en del av det svenska samhället.  

 

Ett jobb och egen försörjning är viktigt för att leva ett självständigt liv 

och förverkliga sina drömmar. En av coronapandemins effekter är att 

många i Sundbyberg har förlorat sitt jobb och att företag har tvingats 

säga upp personal. För många som förlorat sitt jobb eller redan innan 

pandemin stod utanför arbetsmarknaden har detta inneburit ett hårt 

slag mot såväl den egna ekonomin som självkänslan och självbilden. 

Kommunen ska verka för att fler personer kommer i arbete och med 

detta får samhörighet och gemenskap. Insatserna ska särskilt riktas 

mot de stadsdelar där arbetslösheten är högre. 

 

Allas lika rätt oavsett kön, funktionsvariation, sexualitet eller 

hudfärg är en princip som Miljöpartiet alltid kommer att stå upp för. 

Vår vision är ett samhälle fritt från förtryck, rasism och 

diskriminering. Trots att det är över 100 år sedan Sverige fick kvinnlig 

rösträtt lever vi ännu inte i ett jämställt samhälle. Osakliga 

löneskillnader mellan könen ska inte förekomma i Sundbybergs 

kommuns verksamheter. Även HBTQI-personers rättigheter ska 

stärkas i vår kommun. Hos unga homosexuella, bisexuella och 

transpersoner är den psykiska hälsan fortfarande betydligt sämre än 

hos befolkningen i stort. Detta är ett samhällsproblem som politiken 

måste lösa. 
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Trygghet 

● Motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns våld mot 

kvinnor genom att bland annat stötta lokala ideella 

organisationer och erbjuda våldsutsatta förtur i kommunens 

bostadskö.  

● Etablera fler bostäder inom det kommunala bostadsbolaget 

Förvaltaren för särskilt utsatta sundbybergare, så kallade sociala 

kontrakt. 

● Minska gängrelaterade våldsbrott genom Gruppvåldsintervention 

(GVI), även känt som strategin Sluta skjut. 

● Skapa en välfungerande avhopparverksamhet för gängkriminella 

som vill lämna den organiserade brottsligheten. 

● Stötta lokala trygghetsinitiativ som trygghets- och nattvandringar 

samt ”föräldrar på stan”. 
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Integration 
● Utveckla kommunens arbete med integrationen genom att ta 

fram en långsiktig integrationsplan för en inkluderande kommun 

fri från diskriminering. 

● Anställ kulturtolkar i kommunen, alltså personer som kan hjälpa 

nya svenskar med olika frågor om hur det svenska samhället 

fungerar. 

● Stärk kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen för att 

främja nyanländas etablering.  

● Stärk integrationen genom satsningar på tillgängligheten på 

kommunens mottagningscentrum för nyanlända. 

● Underlätta för nyanlända att lära sig språket genom att stärka 

kvaliteten i svenska för invandrare (SFI). 

● Bygg samman och integrera olika stadsdelar med varandra såväl 

fysiskt som socialt.  

● Stötta och uppmuntra ideella initiativ som förbättrar 

integrationen, såsom språkcaféer. 

 

 

Jobb och näringsliv 
● Ställ krav på social integration och sysselsättning vid kommunens 

upphandling, till exempel i samverkan med arbetsintegrerande 

sociala företag. 

● Stötta det lokala näringslivet genom att tillåta uteserveringar året 

runt. 

● Ge stöd och hjälp till lokala företagare genom att underlätta i 

ansökningsprocesser och göra dem enklare. 

● Ge särskilt stöd till de företagare som påverkas negativt av 

nedgrävningen av järnvägen i Centrala Sundbyberg. 

● Låt kommunen i samarbete med det lokala näringslivet 

genomföra insatser och ta fram korta utbildningar för 

arbetssökande inom den gröna sektorn. 



25 

 

● Initiera, utveckla och stärk kommunens samarbete med sociala 

företag för att fler långtidsarbetslösa ska komma i arbete. 

● Erbjud meningsfulla kommunala sommarjobb för Sundbybergs 

skolungdomar. 

 

 

Allas lika rätt 

● Stärk kunskapen om HBTQI i alla kommunens verksamheter, 

framför allt de som arbetar med unga sundbybergare. 

● Stötta ideella organisationer som arbetar med HBTQI-personers 

rättigheter i kommunen. 

● Motverka löneskillnader och verka för höjda löner i 

kvinnodominerade yrken. 

● Motverka rasism i Sundbyberg, bland annat genom beprövade 

antirasistiska toleransprojekt i kommunens skolor. 

● Ta fram en strategi mot hemlöshet i Sundbyberg. 
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Engagera dig för en hållbar framtid 
Vi i Miljöpartiet vill bygga en hållbar framtid, där vi 

människor tar hand om varandra och vår planet. Vill du 
hjälpa till? 

Bli medlem! 

Använd QR-koden till vänster eller 
registrera dig på mp.se/bli-medlem 
för att bli medlem i Sveriges enda 
miljöparti. Vill du hjälpa oss att nå 
fler? Swisha direkt till 123 453 50 
50 eller gå in på mp.se/ge-en-gava. 
Läs mer på mp.se/sundbyberg  

Hitta oss här: 

Instagram: 
@miljopartietsumpan 

Facebook: 
Miljöpartiet de gröna 

i Sundbyberg 

E-post: 
sundbyberg@mp.se 


