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Omstart Sundbyberg! 
 

Pandemin COVID-19 ser ut kunna vara över i slutet av 2021. Viruset kommer att finnas 
kvar men med en hög vaccinationsgrad och en genomtänkt omstart kommer 
sundbybergarna snart känna igen sig i vårt Sundbyberg igen. Vi kommer kunna ha våra 
mark nader, restauranterna kommer fyllas och idrottsklubbarna kommer kunna bjuda 
föräldrar och kompisar på tävlingar och matcher igen. Dans, musik och bio kan återigen 
för- gylla vår vardag och vi kan alla ses på Golfängarna för att fira Sveriges nationaldag 
den 6 juni. 

För Sundbybergs mittenstyre, beståendes av Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Liberalerna, duger det inte att återgå till det Sundbyberg som fanns före pandemin. Vi 
måste satsa framåt. Vi har många utmaningar att ta oss an. Pandemin har visat hur en 
kris kan påverka ett samhälle i grunden och behovet av en god beredskap. Klimatför- 
ändringar påminner oss dagligen om hur viktigt att det är att bygga framtidens stad. 
Äldre och unga behöver prioriteras genom satsningar på skola, omsorg och en värdig 
fritid. I Sundbyberg ska alla känna sig trygga. 

Det är dags för omstart och för att lägga pandemin bakom oss. Vi får dock inte glömma 
den sorg, saknad och ensamhet som många människor känner. Våra tankar går till de 
som sörjer och till de som fortfarande kämpar i sviterna efter sjukdomen. Det minsta vi 
kan göra är att lära av samhällskrisen. Vi måste stå bättre rustade inför framtida kriser. 

Nu är det dags att satsa på Sundbyberg. Nu är det dags att satsa på sundbybergarna. Det 
är dags för omstart Sundbyberg! 

 
Ett tryggt Sundbyberg 
Alla sundbybergare ska kunna känna sig trygga på väg till eller från, och i sin närmiljö. 
Staden arbetar varje dag för att Sundbyberg inte ska ha någon stadsdel med på polisens 
lista över utsatta områden och för att alla sundbybergare ska känna sig trygga i sin egen 
stad. För att främja ett tryggare Sundbyberg måste alla förtroendevalda, tjänstepersoner 
och medborgare vara engagerade i vårt gemensamma arbete – allt från att hjälpa utsatta 
människor till att skapa trygga offentliga miljöer. Vi är alla en del av varandras trygghet. 
Tillsammans med näringsliv, föreningsliv och sundbybergare kom- mer vi arbeta vidare 
för att Sundbyberg ska vara en trygg stad, var man än bor. 

Under 2021 har ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) slutits med stiftelsen 
Tryggare Sverige för att inleda platssamverkan i Hallonbergen, Rissne och västra Ur- 
svik. Platssamverkan syftar till att göra en översyn av den offentliga miljön och tillsam- 
mans med de boende och andra aktörer ta fram åtgärder som kan bidra till en ökad 
trygghet. Sundbyberg har också som första kommun i landet infört en enprocentregel 
för trygghet, där en procent av produktionskostnaderna i samtliga nybyggnationer ska 
avsättas för trygghetsskapande åtgärder. Det kan exempelvis handla om ljusinstalla-
tioner som bidrar till platsens trygghet. Detta arbete utvecklar vi under 2022. 

Sundbybergs stads har tillsammans med Förvaltaren och lokalpolisområde 
Solna/Sundbyberg en samverkan för att bidra till en bättre livsmiljö i Rissne på lång 
sikt. Det övergripande målet för Samverkan i Rissne (SiR) är att "alla barn ska klara sin 
skolgång". För att uppnå det övergripande målet finns det sex delmål med fokus på fö- 
rebyggande arbete. Detta är ett långsiktigt arbete och det viktigaste vi kan göra för att 
förhindra rekrytering till gängen och ge alla goda livschanser. 
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Staden måste självklart arbeta långsiktigt för att skapa trygga människor och trygga mil- 
jöer. Samtidigt finns otryggheten i sundbybergarnas vardag. Staden har ett bra samar- 
bete med polisen genom den operativa samverkansgruppen (OPSAM). Det sker fre- 
kventa avstämningar och överenskommelser om hur resurser ska användas för att skapa 
trygga miljöer här och nu. 

De kriminella har under 2021 tryckts tillbaka, inte minst tack vare polisens Encrochat- 
operationer som krossade ledarstrukturen i gängen. Men kriminaliteten och de krimi- 
nella har inte försvunnit och det vore ett misstag att minska åtgärderna för trygghet. Nu 
måste rekryteringen till gängen än mer aktivt motarbetas för att förhindra gängens åter- 
växt. I Sundbyberg behöver vi också lägga särskild vikt vid de brott som sker i välfärden 
och drabbar de svagaste i vårt samhälle. Ingen ska stjäla från sundbybergarna ostraffat. 

 
Hållbart Sundbyberg 
Sundbyberg ska vara ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart. Omställningen för att 
nå det målet behöver genomsyra allt arbete och engagera alla som verkar i staden. Vi 
ska tillsammans lära av goda exempel från andra aktörer. Både lokalt, nationellt, och 
internationellt. 

Arbetet med hållbarhetsfrågorna samordnas av Klimat- och hållbarhetskommittén. 
Stadsövergripande styrdokument utvecklas och en kunskapsbank byggs upp som stöd 
till staden och dess bolag. Kommittén har i uppgift att formulera mål och uppföljnings- 
strategier utifrån vetenskap, globala och nationella mål samt goda exempel från andra 
aktörer. 

En medveten stadsplanering och blandade bostadsformer är nyckeln till att bryta segre- 
gation. Forskning visar att skolsegregation ökar risken för motsättningar och polarise- 
ring eftersom människor med olika bakgrund inte möts. Segregationen påverkar också 
elevens utbildnings- och yrkesval, sysselsättning, arbetslöshet, inkomst, hälsa och en 
rad andra faktorer. Att skolsegregation till stor del hänger ihop med bostadssegregation 
råder det inget tvivel om då sammansättningen på skolorna till stor del styrs av närhets- 
principen. Om vi ska lyckas minska segregationen i våra skolor och i samhället i stort 
behövs flera åtgärder. En viktig sådan handlar om en medveten stadsplanering och en 
stor variation på bostadsutbudet. Därför ska staden arbeta för att skapa ett stort utbud 
av blandade boendeformer och blandade storlekar 

Arbetet med Agenda 2030 tillsammans med översiktsplanen integreras i stadens dag- 
liga arbete. Denna budget är ett exempel på hur Sundbybergs stads mål och uppdrag 
under 2022 relateras till det globala hållbarhetsarbetet. Ett hållbart Sundbyberg har re- 
surseffektiva kretslopp och klimatsmarta transporter och energilösningar. Men också 
utemiljöer som är tillgängliga för alla och byggnader som präglas av en god arkitektur. 
Det är självklart att du som sundbybergare ska vara trygg oavsett var du befinner dig i 
staden. Lika viktigt är att se till att alla får samma förutsättningar att bygga upp ett vär- 
digt liv. Tillgänglighetsperspektivet ska alltid finnas med i kommunala beslut. Personal 
i berörda verksamheter ska ha god kännedom om HBTQ-frågor. Satsningar på ett håll- 
bart Sundbyberg sker över alla politikområden. 

 
Föreningarnas Sundbyberg 
Vårt mångfacetterade föreningsliv är en förutsättning för stadens utveckling och identi- 
tet. Det finns föreningar i Sundbyberg med olika inriktningar och verksamhetsområden. 
Vårt föreningsliv bidrar till demokrati, bildning, folkhälsa, glädje och gemenskap. Det 
är viktigt med ett civilt samhälle bortom den offentliga sektorn och näringslivet. Staden 
ska arbeta för att på olika sätt underlätta för föreningarnas verksamhet. Viktigt är även 
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att prioritera en annan typ av samverkan med det civila samhället. Staden ska tillsam- 
mans med föreningarna arbeta för ett brett deltagande och inkluderande miljöer, där du 
ska känna dig välkommen. Trösklar i form av avgifter och andra hinder till deltagande 
ska minimeras. Samarbetet med skolan och andra insatser ska tydligt välkomna även 
dig som tidigare har begränsade erfarenheter av våra folkrörelser och annat förenings- 
liv. Ett brett föreningsliv är extra viktigt i en tid då polariseringen ökar i samhället. För- 
eningar bidrar ofta till att föra samman människor över olika gränser och till att bygga 
broar mellan individer och grupper. I ett Sundbyberg som fortfarande har tydliga sociala 
barriärer är samverkan med civilsamhället en central del av all politik. Vår förenings- 
verksamhet är en viktig del av det förebyggande sociala arbetet genom att ge människor 
en givande sysselsättning och bidrar till gemenskap, glädje och stärker personers hälsa. 
Våra föreningar gör vår fina stad starkare och bidrar tydligt till social hållbarhet. 

 
Långsiktig ekonomisk politik 
Sundbyberg har under de senaste åren varit av en Sveriges snabbast växande städer. 
Sundbybergs mittenstyre vill att utvecklingen, förnyelsen och tillväxten ska fortsätta. Vi 
ska göra Sundbyberg ännu bättre för de som redan bor här och för dem som vill flytta 
hit. 

Vår stad har blivit en av Sveriges mest attraktiva kommuner att bo och jobba i. Något 
som ytterligare förstärkts av de utmärkelser staden erhållit under mandatperioden. 
Sundbyberg blev årets mest Hållbara kommun och Fackförbundet Vision utnämnde oss 
till årets kulturstad. Sundbyberg är också Sveriges bästa stad för fotgängare. Under hös- 
ten 2020 fick vi också ett kvitto på att vårt politiska arbete ger resultat. WSP (Williams 
Sale Partnership) har rankat Sundbyberg som Sveriges mest robusta och framtidssäk- 
rade kommun. Vi har fog för att vara stolta över Sundbyberg. 

Stadens snabba utveckling kombinerat med yttre faktorer har medfört att driftsekono- 
min är hårt ansträngd. En av faktorerna är det kommunala utjämningssystemet där 
Sundbyberg de senaste åren har gått från att vara en nettomottagare till att bli en netto- 
betalare. Även om stadens bidrag till systemet kommer att minska i framtiden så har det 
idag de facto en stor påverkan på stadens ekonomi. 

De satsningar på skola, vård, omsorg, infrastruktur, kultur och fritid som gjorts under 
det senaste decenniet har varit nödvändiga. De löpande intäkterna har dock inte ökat i 
samma grad som kostnadsökningarna. Det är en av mandatperiodens svåraste utma- 
ningar. I detta arbete är det viktigt att kunna prioritera kärnverksamheten och därmed 
göra avkall på det som inte måste göras. Det är helt nödvändigt att förbättra stadens 
analyser och prognoser. Det är också viktigt att utveckla en kostnadsmedveten kultur i 
alla stadens organ så att varje beslut kan motivera sina utgifter. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sundbyberg är en av Sveriges rikaste kom- 
muner. Staden är skuldfri och vi har stora tillgångar i våra bolag. Vi delar utmaningarna 
med i stort sett hela kommunsverige. Vi skiljer oss dock från de flesta genom att ha goda 
förutsättningar och en god tillväxt under en lång tid framöver. Just därför att vi har en 
robust grund att stå på kan mittenstyret satsa på en omstart för Sundbyberg. År 2022 
behöver staden återhämta sig för att vi ska kunna ta oss an framtidens utmaningar. Vi 
lägger pandemin bakom oss och tar sats för ett bättre Sundbyberg. 
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Organisation 

 

 

Under 2022 kommer förvaltningsorganisationen att organiseras om i enlighet med förslagen från ut- 
redningen ”En samlad förvaltning” för att möjliggöra en mer effektiv styrning och godare hushållning 
av resurser. Beslut är fattat, men bilden nedan visar nuvarande organisation med flera förvaltningar. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande 
församlingen i kommunen. De som sitter i kom- 
munfullmäktige är folkvalda politiker som väljs 
vart fjärde år. I Sundbybergs fullmäktige finns 
61 ledamöter. Platserna i kommunfullmäktige, 
mandaten, fördelas efter hur många röster varje 
parti får i kommunvalet. 

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och 
övergripande frågor som rör Sundbyberg och 
Sundbybergs stads medborgare. Exempel på så- 
dana frågor är hur kommunen ska organisera 
sin verksamhet, hur mycket invånarna ska be- 
tala i kommunalskatt, var det ska byggas nya 

 
bostäder och hur mycket äldreomsorgen ska 
kosta. Fullmäktige beslutar om stadens budget 
där övergripande mål för verksamheterna anges 
och fördelning av pengar mellan verksamhet- 
erna sker. 

I Sundbybergs fullmäktige finns åtta partier re- 
presenterade. Mandatfördelningen är följande: 
Socialdemokraterna (16 mandat), Moderaterna 
(15 mandat), Vänsterpartiet (7 mandat), Sveri- 
gedemokraterna (6 mandat), Centerpartiet (5 
mandat), Liberalerna (5 mandat), Miljöpartiet 
de Gröna (4 mandat), Kristdemokraterna (3 
mandat). 
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Vision och styrning 
 
 

 

Vision 
Sundbybergs stads vision beskriver staden och 
vad som ska känneteckna staden i framtiden. 
Visionen är ett sätt att förena invånare, närings- 
liv, föreningsliv och anställda i staden för att ge- 
mensamt forma kommunens framtid. 

Hela stadens styrning utgår från visionen vilket 
innebär att alla verksamheter i staden har i upp- 
drag att på sitt sätt bidra till visionen genom sitt 
arbete. Den är ett redskap för det vi gör idag och 
anger stadens långsiktiga riktning. 

 
Struktur för styrning av nämnder och 
helägda bolag 
Genom Sundbybergs stads styrmodell har kom- 
munkoncernen (nämnder och helägda bolag) en 
gemensam struktur och gemensamma arbets- 
sätt för styrning, planering och uppföljning av 
staden och dess verksamheter. Det övergri- 
pande syftet med styrmodellen är att säkerställa 
att mål och uppdrag uppnås, att kvaliteten i 
verksamheterna säkras och utvecklas, samt att 
resurserna används på bästa sätt och att en god 
ekonomisk hushållning uppnås. 

Ansvaret för att planera, följa upp och utveckla 
verksamhet, mål och ekonomiska resultat om- 
fattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Utvecklingsarbete 
Kommunfullmäktiges övergripande mål formu- 
leras utifrån politiskt verksamhetsövergripande 
prioriterade förbättrings- och utvecklingsområ- 
den. De tydliggör, tillsammans med riktade 
uppdrag, nämndernas och bolagens inriktning 
för den kommande planperioden. För att kunna 
följa upp resultatet kopplas ett eller flera mät- 
bara mått till respektive mål. 

Målen bryts sedan ned på de olika verksamhets- 
nivåerna, med början på nämnd- eller bolags- 
nivå. De riktade uppdragen hanteras av utpekad 
nämnd eller bolag. 

 
Intern kontroll 
Varje nämnd och styrelse ska årligen genomföra 
en risk- och väsentlighetsanalys, utifrån risker i 
respektive verksamhet. Denna ligger till grund 
för den internkontrollplan som nämnderna och 
bolagen ska ta fram. Internkontrollen ska säker- 
ställa att verksamheterna har den tillsyn som 
fordras för att förutse och hantera risker i sina 
processer. 

 
Ekonomistyrning 
Stadens principer för ekonomistyrning klargör 
ansvar och befogenheter. Stadens verksamheter 
finansieras med skattemedel, statsbidrag och 
andra intäkter från exempelvis taxor eller avgif- 
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ter. Bolagskoncernens verksamheter finansie- 
ras med hyresintäkter, försäljningsintäkter och 
taxor. 

Kommunfullmäktiges budget är det över- 
gripande och överordnande styrdokumentet för 
staden. 

För kunna arbeta långsiktigt och hållbart är 
tidsperspektivet i budgetdokumentet 7-årigt, 
men med fokus på de första tre åren. Budgeten 
är förändringsinriktad och fastställer önskad 
utveckling utifrån det kommunala uppdraget. 

Nämndernas budgetramar och investe- 
ringsramar anger den nettobudget som nämn- 
derna har inför nästkommande år. 

Bolagens budget upprättas utifrån verksam- 
hetens kända och förväntade förutsättningar, 
för att genomföra de uppdrag och uppnå de mål 
och avkastningskrav som ägaren beslutat. 

 
Nämndernas grunduppdrag 
Nämndens dagliga arbete – dess grunduppdrag 
– definieras och avgränsas genom dess regle- 
mente, andra fullmäktigebeslut och lagstift- 
ning. Grunduppdraget kvalitetssäkras på varje 
verksamhetsnivå genom att kritiska kvalitets- 
faktorer beskrivs i fyra perspektiv: målgrupp, 
verksamhet, medarbetare och ekonomi. För att 
kunna följa upp resultatet kopplas sedan mät- 
bara indikatorer till varje kvalitetsfaktor. 

Bolagen 
De helägda kommunala bolagens verksamhet 
definieras och avgränsas genom bolagsord- 
ningar, ägardirektiv och andra styrdokument 
som beslutas av kommunfullmäktige, samt lag- 
stiftning. Bolagens styrelser ansvarar för att 
koncernens bolag genomför de uppdrag som 
kommunfullmäktige beslutar. De ansvarar även 
för att koncernens ägardirektiv, och de styrande 
dokument som kommunfullmäktige beslutar 
ska omfatta kommunkoncernen, följs. 

 
Gemensamma förbund, nämnder och bolag 
Sundbyberg ingår tillsammans med andra kom- 
muner i kommunalförbund och en gemensam 
nämnd. Dessa är kommunalförbunden Norr- 
vatten och Storstockholms brandförsvar, samt 
en gemensam familjerättsnämnd med Solna 
och Ekerö. Staden är även delägare i två bolag 
som samägs med andra kommuner. Dessa är 
Norrenergi AB och Söderhalls Renhållnings- 
verk AB (SÖRAB). 

Sundbybergs stad styr dessa kommunalförbund 
tillsammans med övriga medlemskommuner 
genom förbundsordning och val av förbunds- 
fullmäktige och den gemensamma nämnden 
styrs genom reglemente och val av nämndleda- 
möter. De samägda bolagen styrs tillsammans 
med övriga ägarkommuner genom bolagsord- 
ning, ägardirektiv och val av styrelseledamöter. 
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Sammanfattande beskrivning av de lagregler som reglerar begreppet god ekono- 
misk hushållning 

 
Budgeten ska upprättas så att intäkterna översti- 
ger kostnaderna. Undantag får göras om det finns 
synnerliga skäl. 

För ekonomin ska anges finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushåll ning. 

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de 
kommande tre åren, varav budgetåret är det 
första. Planen ska innehålla finansiella mål som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det ne- 
gativa resultatet regleras och det redovisade egna 
kapitalet återställas under de närmsta tre åren. 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur åter- 
ställandet ska ske. 

Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt 
resultat inte ska göras om det finns synnerliga 
skäl. 

Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommu- 
nens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera 
negativa resultat. En laglighetsprövning ska dock 
även fortsättningsvis vara möjlig av beslutets for- 
mella aspekter. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärde- 
ring av om målen för en god ekonomisk hushåll- 
ning har uppnåtts. 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrap- 
porten och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga be- 
dömning ska biläggas delårsrapporten och års- 
bokslutet. 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
beskrivs nedan inom ramen för ekonomisk håll- 
barhet. 

 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning innehåller bestämmelser som syftar till god 
ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan 
alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning. 
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Inriktning, mål och uppdrag 
Övergripande mål för utvecklings-, hållbarhet- och förbättringsarbete 

Stadens inriktning är att Sundbyberg ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Sundby- 
bergs stads arbete med hållbar utveckling har en tydlig koppling till Agenda 2030 som innefattar FN:s 
globala mål för hållbar utveckling. 

Sundbybergs stad bidrar idag till genomförandet av agendan genom att flera av stadens grunduppdrag 
enligt lag, till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering, är direkt eller indirekt relaterade till ge- 
nomförandet av specifika delmål i Agenda 2030. 

De övergripande målen i budget 2022 med plan för 2023 - 2028 visar inriktningen på kommande ut- 
vecklingsarbete och hur staden fortsatt ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Inriktningen är att 
arbetet ska genomsyra allt arbete i staden och engagera de som bor, verkar och vistas i staden. 

 
 
 

 
 

Mål 2022 Mått 

Alla nämnder och bolag ska sätta indikatorer utifrån 
hållbarhetsstrategin i sina verksamhetsplaner. 

Nämnderna och bolagen ska redovisa sitt hållbar- 
hetsarbete i hållbarhetsredovisningen. 
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Ekonomisk hållbarhet 
Begreppet god ekonomisk hushållning har såväl ett finansiellt som ett verksamhetsperspektiv. Medel 
ska användas på ett effektivt och säkert sätt, och varje generation ska bära kostnaderna för den service 
som de konsumerar. Kostnader från en generation ska med andra ord inte skjutas över till kommande 
generationer, det vill säga ekonomisk hållbarhet. 

Det finansiella perspektivet syftar till att säkerställa en hållbar finansiell utveckling på kort och lång sikt 
för att trygga att innevarande generation inte överför några obalanserade kostnader eller skulder till 
kommande generationer. Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva verksamheten på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

 
 

Mål 2022 Mått 

Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå. Ersättningsinvesteringarna ska finansieras 
genom det utrymme som skapas av årets re- 
sultat och årets avskrivningar (självfinansie- 
ring) 

Nettoinvesteringar i nya tillgångar ska inte 
överstiga 450 mnkr årligen under en löpande 
10-årsperiod 

Verksamheten ska bedrivas inom angivna mål och de 
ekonomiska ramar som beslutats. 

Resultatuppfyllnad 

Negativ budgetavvikelse = 0 

Staden ska ha en innovationsdriven och effektiv 
verksamhet inom det kommunala grunduppdraget. 

Nettovinsten utifrån genomförd åtgärd 



13 
 

Social hållbarhet 
Sundbyberg är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 
orättfärdiga skillnader. Staden präglas av att människors lika värde står i centrum, vilket betyder att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och har god tillgång till samhällsservice. 

 

 
 

Mål 2022 Mått 

Staden har samma goda bemötande och lika god tillgäng- 
lighet för alla sundbybergare. 

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, an- 
del av maxpoäng (%). 

Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om med- 
borgarnas inflytande på kommunala beslut och 
verksamheter. 

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utveck- 
lande och gott ledarskap. 

Staden ska systematiskt förbättra, alternativt bibe- 
hålla, Hållbart medarbetarengagemang (HME) till 
en nivå om minst 80. 

Årligen minska andelen ofrivilliga deltidsanställ- 
ningar. 

Lönegap mellan män och kvinnor i staden, median- 
lön. 

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (genomsnitt 
för respektive år) 

Staden ska fortsätta och stärka samarbetet med polisen 
och prioritera insatser som förebygger och motverkar ut- 
anförskap. 

Andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg 

Andel (procent) över 16 år i Sverige som skattar sin 
hälsa som bra 

Upplevelse av nedsatt psykiskt välbefinnande 

Staden är en trygg plats att leva och bo på med bra kom- 
munal service och jämlika levnadsvillkor 

Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommu- 
nen som en plats att bo och leva på. 



14 
 

 Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter. 

Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på 
kvällar och nätter, medelbetyg. 
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Miljömässig hållbarhet 
Lika viktigt som att minska klimatpåverkan är det att anpassa staden till de klimatförändringar som 
sker. Att klimatanpassa ett samhälle innebär att vidta åtgärder som skyddar människor och miljö mot 
de konsekvenser ett förändrat klimat kan medföra. Sundbybergs stads övergripande mål är att vara ett 
ekologiskt hållbart samhälle, det innebär bland annat att all verksamhet i Sundbybergs stad ska ha 
nettonollutsläpp senast år 2030. För att nå målet behöver staden utveckla och arbeta med: 

• Hållbar konsumtion 

• Hållbar energianvändning 

• Hållbar mobilitet 

• Hållbar mark- och vattenanvändning 

 
 

Mål 2022 Mått 

Hållbar konsumtion 
Staden ska begränsa sin klimat- och miljöpåverkan vid 
upphandlingar och inköp genom att beakta livscykel- 
processen hos produkter och tjänster. Staden ska 
främja återvinning och återbruk samt öka den faktiska 
återvinningen. 

• Total mängd avfall per invånare (kg/inv) 

• Andel hushållsavfall insamlat för materialåter- 
vinning (%) 

• Andel matsvinn (kg) av total mängd serverad 
mat under två mätperioder per år 

• Andel inköpta ekologiska livsmedel (mätt i vikt) 

• Klimatpåverkan från inköpta livsmedel per ser- 
verad måltid (CO2-ekv/måltid) 

• Upphandlade företags efterlevnad 

Hållbar energianvändning 
Staden ska vara ett föredöme inom energieffektivise- 
ring och hållbart resande. Där det finns förutsätt- 
ningar ska staden arbeta med utbyggnad av förnyelse- 
bar energi. 

• Total värme kWh/m2 Atemp 

• Värme till uppvärmning kWh/m2 Atemp 

• Fastighetsel kWh/m2 Atemp 
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 • Utsläpp från köpt el och värme (CO2-ekv/kWh) 

Hållbar mark- och vattenanvändning 
Staden ska verka för att främja och förvalta den biolo- 
giska mångfalden och ekosystemtjänster. 

• Vidtagna konkreta åtgärder för bättre vattenkva- 
litet i Bällstaån 

• Ekologisk och kemisk status/uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer, Igelbäcken, 
Ulvsundasjön, Brunnsviken, Råstabäcken och 
Edsviken, 

• Vattenförlust till följd av vattenläckage, m3 

• Andel ny bebyggelse med gröna tak 

• Andel kvarter med grönytefaktor enligt antagna 
detaljplaner. 

• Skyddad natur totalt, andel (%) 

• Grönytefaktor - Tillskapade gröna ytor, m2 

• Plats för stadsodling – antal, m2 

Hållbar mobilitet 
Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka 
den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel 
och kollektivtrafik. 

• Andel utsläppsfria fordon (%) 

• Utsläpp från inköpta fossila drivmedel (ton CO2) 

• Utsläpp från resor i tjänsten (kr CO2/anställd) 

• Antal cyklister 
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Kommunstyrelsen 
Globala mål: #3 God hälsa och välbefinnande, #5 Jämställdhet, #8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt, #10 Minskad ojämlikhet, #16 Fredliga och inkluderande samhällen och #17 Ge- 
nomförande och globalt partnerskap 

 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, led- 
ning, uppföljning och för att ha uppsikt över sta- 
dens verksamheter och strategiska frågor. Di- 
rekt under kommunstyrelsens ansvar ligger 
översikts- och detaljplanering, exploaterings- 
frågor, näringsliv, kommunikation, arbetsgivar- 
frågor, ekonomi, miljösamordning samt ut- 
veckling av folkhälsan och den lokala demokra- 
tin. 

Sundbybergs stad har växt kraftigt de senaste 
åren och när staden förändras måste den kom- 
munala förvaltningen hålla jämna steg. Därför 
ska stadsledningskontoret (SLK) fortsätta för- 
bättra arbetet med Agenda 2030. SLK ska också 
noggrant följa stadens långsiktiga ekonomiska 
planering, utveckla styrningen av staden och 
ansvara för en effektiv samordning av stadens 
och koncernens resurser. Till exempel ska kom- 
munstyrelsen fortsätta arbeta med lokalförsörj- 
ning och lokalkostnadsersättning, minska anta- 
let konsulter, införa digitala medborgarförslag 
och hålla en löpande kontakt med SÖRAB för 
ett eventuellt anläggande av flera returparker i 
stadens olika delar. 

Arbetet med ett tryggt och säkert Sundbyberg 
ska stå i centrum. Ett program för trygghet och 
säkerhet med mål för brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete ska tas fram under 
2022. Programmet ska arbetas fram av brotts- 
förebyggande rådet och beslut fattas av kom- 
munstyrelsen. 

Under 2022 kommer ett näringslivslyft att gö- 
ras. Ett aktivt näringslivsarbete är en grundbult 
för att kunna skapa bättre förutsättningar att 
stärka välfärden. All stadens personal som arbe- 
tar gentemot näringslivet ska utbildas i bemö- 
tande och staden ska arbeta aktivt för att för- 
enkla hanteringen av olika tillståndsprocesser. 

Pandemin Covid-19 har påverkat staden på 
många olika sätt. Kommunstyrelsen har det yt- 
tersta ansvaret för att hantera dess effekter. Un- 
der 2022 är det viktigt att staden tar tillvara de 

möjligheter som underlättar återgången till ett 
mer interaktivt samhälle post Covid-19. Den so- 
ciala hållbarheten i Sundbyberg är särskilt vik- 
tig. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Utöka samarbetet med externa aktö- 
rer för att bekämpa välfärdskrimina- 
liteten i Sundbyberg. 

• Ta fram en strategi för att stoppa ny- 
rekryteringen till kriminella nätverk. 

• Öka samordning och samorganise- 
ring av verksamheter och stödfunkt- 
ioner mellan stadens förvaltningsor- 
ganisation och bolagskoncern. 

• Långsiktigt bygga kompetens genom 
anställningar i stället för att vara be- 
roende av konsulter. 

 
• Bidra till ekonomisk hållbarhet genom 

en effektivare planprocess där bygg- 
aktörer deltar genom eget utveckl- 
ingsarbete. 

 
• Minska alla pågående investerings- 

projekt med 10%. 

• Ett program för trygghet och säkerhet 
ska tas fram senast 2022. 

• Arbeta för att öka valdeltagandet i 
hela staden. 

• Samordna näringslivs- och arbets- 
marknadsfrågorna för att främja fö- 
retagande och få fler människor i ar- 
bete. 

• Genomföra ett näringslivslyft för att 
stärka bemötandet av näringslivet 
och hitta vägar för att förenkla hante- 
ringen av olika tillståndsprocesser. 

• Utreda möjligheten att tillsammans 
med externa aktörer öka möjligheten 
till återbruk i fler delar av staden. 

Övergripande mål: Långsiktig och ef- 
fektiv förvaltning av stadens resurser 
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Kommunfullmäktiges budget 

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 182,3 mnkr för 2022. 
Däri ingår medel för det politiska uppdraget för 
näringslivslyftet samt avskrivningar och intern- 
ränta. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 
182,1 mnkr varav 28,0 mnkr ersättningsinveste- 
ringar i verksamhetslokaler. 

 
Driftbudget för kommunstyrelsen 

I kommunstyrelsens ram ingår också ersätt- 
ningar till organisationer och föreningar och 
staden-gemensamma kostnader enligt tabellen 
nedan. 

 
 
 
Driftbudget Kommun- 

styrelsen (Mnkr) 

Nämn- 
dens 
Bud- 
get 

2021 

 
 

Bud- 
get 

2022 

 
 
 

Plan 
2023 

 
 
 

Plan 
2024 

Intäkter 304,0 297,3 297,3 297,3 
Kommunbidrag 149,1 182,3 181,1 185,1 
Budgeterade intäkter 453,1 479,6 478,4 482,4 
Driftkostnader 353,6 377,3 370,3 372,4 
Avskrivningar 80,1 83,0 88,6 90,5 
Internränta 19,4 19,3 19,5 19,4 
Budgeterade 
kostnader 

 
453,1 

 
479,6 

 
478,4 

 
482,4 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsram 
-Varav ersättnings-
investeringar i lokaler 

123,5 
 

28,5 

182,1 
 

28,0 

148,7 
 

30,0 

183,7 
 

30,0 
 
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och 
interna intäkter mellan nämnder. 

 
Stadsövergripande medlemsavgifter och bidrag, 
kommunstyrelsen (mnkr) 

 

Budget 
2022 

Partistöd 4,2 
Medlemsavgift Kommunförbundet Stockholms 
Län, KSL 

 
1,0 

Medlemsavgift Mälardalsrådet 0,1 

Medlemsavgift till Storstockholms brandförsvar, 
SSBF 

 
22,0 

Stiftelsen Företagarnas i Sundbyberg stipendie- 
fond* 

 
0,0 

Stiftelsen Nyföretagarcentrum Solna Sundby- 
berg 

 
0,1 

Medlemsavgift Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR 

 
1,4 

Sundbybergs stadskärneförening 0,3 
Konst- och litteraturföreningen Bladoram 0,1 
Medlemskap Building Green in Sweden AB* 0,0 

Sundberg stads innovationsfond för den egna 
verksamheten 

 
1,0 

Sundbybergs kommunalanställdas idrottsför- 
ening, SKIF 

 
0,1 

Föreningen Trästad Sverige 0,0 

Summa medlemsavgifter och bidrag 30,3 

* Belopp visas som noll då de är lägre än 
100 000 kr 
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Grundskole- och gymnasienämnden 
Globala mål: #4 God utbildning för alla, #5 Jämställdhet 

En extra språksatsning till hela grundskolan F- 
9 införs genom att erbjuda extra Läscoach (SvA) 
för de undervisningsdelar som är för avance- 
rade för eleverna på ordinarie lektioner. På fri- 
tids kommer högläsning att införas. 

Kunskap och bildning är skolans huvuduppdrag 
då de bryter barriärer, öppnar nya vägar och 
stärker den enskildes förmåga att orientera sig 
och fatta egna självständiga beslut. Skolan i 
Sundbyberg ska därför ha höga förväntningar 
på varje individ och prioritera kunskap. 

Allas rätt till bildning och kunskap kan inte nog 
betonas. En skola för alla är en skola där alla ele- 
ver, oavsett intresse, mognad och kunskapsnivå 
kan få både stimulans och det stöd de behöver. 
För detta krävs en kunskapsinriktad stad med 
skolor i toppklass. Det långsiktiga målet är att 
Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa 
skolor. 

Pandemin har fortsatt att innebära utmaningar 
för verksamheten och förändringar av arbets- 
sätt. Vi har haft stor nytta av att vi stått väl rus- 
tade att använda våra digitala hjälpmedel. Flex- 
ibilitet, nytänkande och stor vilja att överbrygga 
nya hinder i pandemins spår har hanterats 
mycket väl och huvuduppdraget gällande lä- 
rande har kunnat fortgå över förväntan. 

Barn- och utbildningsförvaltningens pågående 
projekt ”Undervisningslyftet” har slutförts med 
goda resultat och många nya erfarenheter. ”Till- 
gängligt lärande”, har startats upp under 2021 
och kommer vara en central del i skolutveckl- 
ingen under både 2022 och 2023. Breda per- 
sonalgrupper får nu möjlighet att utvecklas på 
jobbet och ge våra barn och ungdomar ännu 
bättre förutsättningar i sin läranderesa. Vi vill 
fortsatt erbjuda en bra, utmanande och attrak- 
tiv arbetsplats där skolutvecklingen aldrig av- 
stannar. 

En resursskola från och med höstterminen 
2022 inrättas för elever i årskurs 4 – 9. Skolan 
dimensioneras för cirka 32 elever med omfat- 
tande behov, med fokus på autismspektrumtill- 
stånd. 

Våra lärare ska kunna känna stolthet över sitt 
yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Lä- 
rares uppdrag ska vara tydligt och man ska få 
använda sin tid till undervisning. Lärarna ska 
även ha goda förutsättningar att köpa in de läro- 
medel, även tryckta, som behövs för att lyckas 
med sin undervisning. 

Staden ska slå vakt om rektorernas självstän- 
diga roll som pedagogiska ledare i sin skola. 

Hela organisationen arbetar kontinuerligt uti- 
från barnkonventionen. Personalen behöver ha 
kunskap om den så att alla utredningar och för- 
slag genomsyras av barnperspektivet. 

I stadens kommunala grundskolor genomförs 
många bra utvecklingsaktiviteter. Nämnden ska 
fortsätta följa upp arbetet genom analyser och 
utvärderingar kopplat till styrmodellen. Förslag 
till åtgärder ska kopplas till nämndens priorite- 
ringar och utvecklingsområden. 

Tidiga och förebyggande insatser måste priori- 
teras. Staden ska genom ett samarbete mellan 
grundskole- och gymnasienämnden och kultur- 
och fritidsnämnden fortsätta att utveckla skol- 
biblioteken för att främja läsning och bildning. 

Psykisk ohälsa ska förebyggas. Idrott och rö- 
relse varje dag gör att eleverna mår bättre både 
fysiskt och psykiskt, samt att lärande underlät- 
tas. 

Trygghet och arbetsro i skolan är en hörnsten, 
vilket framför allt gynnar elever med behov av 
särskilt stöd. Nolltolerans mot mobbning och 
kränkande behandlingar ska råda och arbetet 
mot mobbning och kränkningar ska bygga på 
forskningsbaserade metoder och beprövad erfa- 
renhet. Skolorna ska också arbeta för ett demo- 
kratiskt förhållningssätt som motverkar hot och 
våld. All skolpersonal som arbetar med barn och 
ungdomar ska ha god kännedom om HBTQ-frå- 
gor. 

Övergripande mål: Alla elever ska nå 
kunskapsmålen och minst godkänt betyg 
i alla ämnen och kurser. 
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Arbetet med att få hemmasittare att gå tillbaka 
till skolan är ständigt pågående. 

Mot bakgrund av arbetet med en likvärdig 
skola, som bland annat innebär att utbild- 
ningen ska uppväga skillnader i elevers bak- 
grund och förutsättningar, är det glädjande att 
den socioekonomiska resursfördelningen kan 
förstärkas för andra året i rad. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Skapa förutsättningar för tillgängligt 
lärande för alla elever i våra skolor 
och ge bästa möjligheterna till maxi- 
malt lärande. 

 
• Att starta en resursskola hösten 2022 

i stadens regi. 
 

• Språksatsning för hela grundskolan 
F-9. 

 
• Skapa större flexibilitet och möjlig- 

heter kring val av läromedel. Skolan 
ska ha goda förutsättningar att köpa 
in de läromedel, även tryckta, som be- 
hövs för att lyckas med sin undervis- 
ning. 

 
• Tillsammans med social- och arbets- 

marknadsnämnden, förskolenämnden 
och kultur- och fritidsnämnden fort- 
sätta aktiviteterna för att förebygga 
socialt utanförskap och motverka psy- 
kisk ohälsa för barn och unga i Sund- 
byberg. 

 
• Att utveckla arbetssätt som bidrar till 

ökad likvärdighet och minskar skol- 
segregationens effekter. 

 
• Implementera den barn- och elevhäl- 

soplan, som utvecklats under 2021, 
som tydliggör ansvar och uppdrag på 
alla nivåer (lärare, arbetslag, skolled- 
ning), för planerade insatser och åt- 
gärder för barn och elever i behov av 
stöd. 

 
• Att tillsammans med stadsmiljö- och 

tekniska nämnden arbeta med sund 
och säker skolväg och ta fram ett mål 

för andelen barn som går eller cyklar 
till skolan. 

 
• Fritids ska vara tillgängligt för alla 

barn i Sundbyberg. Barn ska därför 
ha samma rätt till fritids oavsett för- 
äldrarnas sysselsättning eller för- 
värvsnivå. 

 

Kommunfullmäktiges budget 

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 775,2 mnkr för 
Grundskole- och gymnasienämnden år 2022. 
Däri ingår medel för politiska satsningar på 
läromedel, att starta en resursskola, en 
språksatsning för hela grundskolan och för ökad 
vistelsetid på fritids. I ramen ingår också 
kompensation för volymkostnader relaterade 
till befolkningsförändringar och behovs-
bedömda volymer. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 2,5 
mnkr för 2022. 

 
Driftbudget för grundskole- och gymnasie- 
nämnden 

 

 
Driftbudget Grund- 
skole-och gymnasie- 
nämnden (Mnkr) 

Nämn- 
dens 

Budget 
2021 

 
Bud- 
get 

2022 

 
 

Plan 
2023 

 
 

Plan 
2024 

Intäkter 117,2 105,9 105,9 105,9 
Kommunbidrag 750,3 775,2 766,6 801,9 
Budgeterade intäkter 867,5 881,1 872,0 907,8 
Driftkostnader 865,2 878,8 869,4 905,0 
Avskrivningar 2,2 2,2 2,5 2,8 
Internränta 0,1 0,1 0,1 0,1 
Budgeterade kostnader  

867,5 
 

881,1 
 

872,0 
 

907,8 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Investeringsram 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 
 
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter 
och interna intäkter mellan nämnder. 
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Förskolenämnden 
Globala mål: #3 God hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning för alla, #5 Jämställdhet, #10 
Minskad ojämlikhet, #11 Hållbara städer och samhällen och #12 Hållbar konsumtion och produktion. 

 
 

 
Alla barn ska oavsett förutsättningar få en bra 
start i livet. Förskola och pedagogisk omsorg 
har en central roll i barnens intellektuella, 
språkliga och sociala utveckling. Verksamheten 
ska bedrivas på vetenskaplig grund med ut- 
gångspunkt i modern forskning. 

Förskolans grunduppdrag beskrivs i lagstift- 
ning, föreskrifter, och kommunala och nation- 
ella styrdokument, såsom till exempel läropla- 
nen. Förskolan har ett kompensatoriskt upp- 
drag vilket innebär en skyldighet att anpassa 
undervisningen och ge det stöd som krävs för att 
alla barn ska ha goda chanser att nå de nat- 
ionella målen, oavsett bakgrund. 

Den pedagogiska verksamhet som förskolan er- 
bjuder är ett första steg i det livslånga lärandet 
och ska innehålla både lekfull inlärning och 
social gemenskap. Ett metodiskt arbete med 
barnens språkutveckling i svenska språket ska 
införas i enlighet med nämndens tidigare kart- 
läggning. Alla barn som börjar förskoleklass ska 
ha det ordförråd som krävs för att klara sin skol- 
start. 

Idag erbjuds det förskolor med många olika pe- 
dagogiska inriktningar som möter barns olika 
behov för att lära sig och att utvecklas. Det är en 
mångfald som välkomnas och behöver värnas. I 
kommunens egen verksamhet dominerar idag 
Reggio Emilia-pedagogiken men det finns ett 
behov av att utvidga det kommunala utbudet av 
pedagogiska inriktningar. Därför kommer en 
sådan översyn att göras 2022. 

Förskolorna ska präglas av en tydlig, tillåtande 
och tillgänglig verksamhet som leder till ett lik- 
värdigt och lustfyllt lärande för alla barn. Att så 
många barn som möjligt deltar i förskolans 

 
verksamhet eller i pedagogisk omsorg ger stora 
vinster för både barnet och samhället i stort. 
Sundbybergs stad ska därför påbörja ett uppsö- 
kande arbete för att öka inskrivningsgraden i 
förskolan. Alla barn ska kunna delta i förskolans 
verksamhet i en så stor utsträckning som be- 
hövs. Barns inlärning, inte minst den sociala 
och relationella, sker under hela dagen; inte 
bara vid undervisningstillfällena. Därför behö- 
ver vistelsetiderna för föräldralediga samt ar- 
betslösa återställas. 

Personalen som jobbar på stadens förskolor gör 
en ovärderlig insats för verksamheten. En god 
arbetsmiljö och en funktionell bemanning är 
viktiga faktorer för en god pedagogisk verksam- 
het. Sundbyberg har en hög förskollärartäthet 
vilket ska värnas för att bibehålla kvaliteten på 
den pedagogiska verksamheten. Barnskötare, 
som ofta besitter en lång erfarenhet, fyller en 
viktig funktion. Att all personal erbjuds fortbild- 
ning i tjänsten är en viktig faktor för såväl per- 
sonalens som verksamhetens utveckling. En 
god samordning mellan förskolor och enheter 
skapar en robust organisation som inte blir lika 
sårbar vid exempelvis personalbortfall. En över- 
syn av förskolornas samordning ska genomfö- 
ras för att motverka särskilt de mindre försko- 
lornas sårbarhet. 

Sundbybergs förskolor ska vara en plats för alla 
barn. Alla former av diskriminering eller krän- 
kande behandling måste aktivt motarbetas och 
ständigt förebyggas. Arbetet med att göra för- 
skolorna tillgängliga och förebygga barns psy- 
kiska ohälsa fortsätter under 2022. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

 
• Fortsätta att tillgodose att personal 

har god kännedom om innehållet i 
barnkonventionen och säkerställa att 
den efterlevs. 

 
• Ett metodiskt arbete med barnens 

språkutveckling införs i enlighet med 

Övergripande mål: Barn ska, oavsett 
förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter 
inför skolstart. Sundbybergs förskolor, pe- 
dagogiska omsorger och öppna förskolor 
ska erbjuda verksamhet av hög pedagogisk 
kvalitet som ger varje barn möjlighet att ut- 
vecklas och lära på sina villkor. 
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nämndens tidigare kartläggning, så- 
väl inom kommunala förskolor som 
fristående. 

 
• Utreda möjligheten att utöka utbudet 

på pedagogiska inriktningar inom 
den kommunala förskolan. 

 
• Påbörja ett uppsökande arbete för att 

öka inskrivningsgraden i förskolan. 
 

• Förlänga vistelsetiderna för barn till 
föräldralediga och arbetslösa till 30 
respektive 40 timmar i veckan. 

 
• Utreda förskolans organisation för att 

se över förskoleenheternas storlekar 
och samordningen mellan försko- 
lorna. 

 
• Arbeta för att på sikt minska antalet 

barn per pedagog. 
 

• Tillsammans med social- och arbets- 
marknadsnämnden, gymnasie- och 
grundskolenämnden och kultur- och 
fritidsnämnden arbeta med att före- 
bygga socialt utanförskap och mot- 
verka psykisk ohälsa för barn i Sund- 
byberg. 

 
• Implementera den barn- och elevhäl- 

soplan, som utvecklats under 2021, 
som tydliggör ansvar och uppdrag på 
alla nivåer för planerade insatser och 
åtgärder för barn och elever i behov 
av stöd. 

 
• Fortsätta arbetet med att utveckla 

förskolornas utemiljöer genom att 
systematiskt arbeta med att utvär- 
dera lekvärdesfaktor. 

Kommunfullmäktiges budget  

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 406,8 mnkr för försko- 
lenämnden år 2022. Däri ingår medel för de po- 
litiska uppdragen för ökad vistelsetid på och 
satsning på språkutveckling. I ramen ingår också 
kompensation för volymkostnader relate rade till 
befolkningsförändringar och behovsbedömda 
volymer. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 3,0 
mnkr. 

 
Driftbudget för förskolenämnden 

 

 
Driftbudget Försko- 
lenämnden (Mnkr) 

Nämndens 
budget 
2021 

 
Budget 
2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

Intäkter 40,4 41,5 41,5 41,5 

Kommunbidrag 392,3 406,8 401,5 418,8 

Budgeterade intäkter 432,7 448,3 443,0 460,3 

Driftkostnader 431,3 446,1 440,6 457,8 

Avskrivningar 1,2 2,1 2,3 2,4 

Internränta 0,1 0,1 0,1 0,1 
Budgeterade kostnader 432,7 448,3 443,0 460,3 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Investeringsram 

 
 

3,0 

 
 

3,0 

 
 

3,0 

 
 

3,0 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och in- 
terna intäkter mellan nämnder. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Globala mål: #5 Jämställdhet, #10 Minskad ojämlikhet, #11 Hållbara städer och samhällen. 

 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden för en kontinuerlig 
dialog med föreningslivet för att stärka den de- 
mokratiska utvecklingen i samhället, integrat- 
ionen, folkhälsan och valfriheten. 

Kultur, idrott- och föreningsliv är demokratiska 
hörnstenar i det civila samhället eftersom det 
stärker bildning, folkhälsa och integration. 
Detta gör i sin tur att denna verksamhet är före- 
byggande i det sociala arbetet. Nämnden forts- 
ätter det viktiga arbetet med olika konkreta 
trygghetsskapande åtgärder ur olika perspektiv. 
Verksamheten som kultur- och fritidsnämnden 
bedriver och stödjer är viktig för att skapa ett 
socialt hållbart Sundbyberg. Ett Sundbyberg 
där människor från olika sociala bakgrunder 
möts och utvecklas tillsammans och där segre- 
gation och utanförskap motverkas. Alla ska 
känna sig välkomna i vår stads kultur- och fri- 
tidsverksamhet oavsett om du är född i Hallon- 
bergen, Ursvik, Rissne, Duvbo, Nairobi, New 
Delhi eller Bagdad. 

Ett stort utbud av föreningsverksamhet och an- 
nan kultur- och fritidsverksamhet är viktigt för 
att nå målet om ett brett deltagande. Staden 
stödjer föreningslivet på olika sätt. 

Tillsammans med föreningslivet arbetar staden 
för att sänka trösklarna till deltagande i kultur- 
och fritidsverksamhet. Det kan gälla ekono- 
miska trösklar som avgifter, men även andra 
trösklar. 

Biblioteken och skolbiblioteken har en central 
roll i nämndens verksamhet för att uppmuntra 
bildning och språkutveckling. Nämnden forts- 
ätter att satsa utifrån strategin för ökat läsande. 

Kulturen är viktig för bildningsidealet, glädje, 
gemenskap och demokratins utveckling. Kultur 
Sundbyberg, som bland annat ansvarar för den 
kommunala kulturskolan och Allaktivitetshu- 
set, erbjuder plats för skapande, möten, lä- 
rande, bildning och upplevelser genom olika 
konstnärliga uttryck såsom till exempel musik- 
verksamheten El Sistema. För att möta den väx- 

ande efterfrågan och nå nya målgrupper forts- 
ätter vi att utveckla kursverksamheterna inom 
kulturskolans delar. Konsten är en viktig del av 
stadsutvecklingen och en del av Sundbybergs 
identitet. Vidare bidrar konst till människors 
sinnliga intryck, skapar upplevelser och sam- 
manhang. 

Idrotten är stadens största folkrörelse och har 
en självklar roll för att bidra till en bättre folk- 
hälsa. Vidare bidrar idrotten även till stadens 
demokratiutveckling, varumärke och identitet. 
I Sundbyberg finns det idrottsanläggningar som 
bjuder in till och kan nyttjas för spontana akti- 
viteter, skolverksamhet, träningar och tävlingar 
inom ramen för främst våra fina föreningar. 
Planerandet av nya idrottsanläggningar tar sin 
utgångspunkt i kommunikationen med före- 
ningslivet. 

Samarbetet mellan skolan och kultur- och fri- 
tidsverksamheten är viktig för att gynna integ- 
ration och för att alla barn och ungdomar ska 
komma i kontakt med olika aktiviteter. 

Sundbybergs fritidsgårdar arbetar för att främja 
barns och ungdomars fritid. Verksamheterna 
präglas av demokrati, ett brett välkomnande av 
besökare och delaktighet samt prioriterar ungas 
inflytande. 

Arbetet för barn och unga med funktionsvariat- 
ion ska fortsatt prioriteras likväl som HBTQ- 
frågor. Sundbybergs fördelning av stöd till kul- 
tur- och idrottsföreningar i förhållande till antal 
kvinnliga respektive manliga utövare, samt 
andra könsidentiteter ska balanseras. Här ingår 
det att ge ett långsiktigt ekonomiskt och annat 
stöd till kultur- och fritidsverksamheten i sta- 
dens regi samt inom ramen för vårt mångfacet- 
terade föreningsliv. 

Fältsekreterarna arbetar uppsökande och före- 
byggande med ungdomar på individ-, grupp och 
strukturell nivå. Stor vikt läggs på bred prevent- 
ion. Fältsekreterarnas uppsökande arbete för att 
bland annat få till en trygg och effektiv kon- takt 
och dialog med ungdomar har socialt före- 
byggande effekter. 

Ungdomsmottagningen fyller en mycket viktig 
funktion i att främja fysisk och psykisk hälsa 

Övergripande mål: I Sundbyberg ges 
alla möjlighet till en trygg och meningsfull 
fritid 
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med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa 
samt rättigheter hos unga. 

 

Under 2022 prioriteras uppdragen att: 
• Arbeta med konkreta trygghetsskap- 

ande åtgärder för kultur- och 
fritidslivet i Sundbyberg. 

• Fortsätta ett ambitiöst arbete med pla- 
nering av nya idrotts- och 
kulturanläggningar i Sundbyberg 
utifrån framtida behov. 

 
• Att tillsammans med 

kommunstyrelsen och stadsmiljö- 
och tekniska nämnden ta fram en 
strategi för hur kultur- och 
fritidsfrågorna ska komma in 
tidigare och tydligare i 
planprocessen. 

 
• Fortsätta arbetet med att utifrån 

konstpolicyn formulera riktlinjer till- 
sammans med berörda nämnder och 
bolag för att definiera Sundbybergs 
stads förhållningssätt till konst och 
hur staden säkerställer ett kvalitativt 
framtagande av offentlig konst. 

 
• Tillsammans med grundskole- och 

gymnasienämnden, förskolenämnden 
och social- och arbetsmarknads-
nämnden förebygga socialt 
utanförskap och motverka psykisk 
ohälsa för barn i Sundbyberg. 

Tillsammans med berörda nämnder ta 
fram en plan för hur Sundbybergs 
stad ska arbeta strategiskt med 
folk- hälsa för barn och unga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges budget 

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 154,7 mnkr för Kultur- 
och fritidsnämnden. Däri ingår politisk satsning 
på 3,7 mnkr och behovsbedömd volym. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 
13,0 mnkr för 2022, varav 5,4 mnkr är avsedda 
för ersättningsinvesteringar. 

 
Driftbudget för kultur- och fritidsnämnden 

 

Driftbudget 
kultur- och fritids-
nämnden (mnkr) 

Nämn- 
dens 

budget 
2021 

 

 
Budget 
2022 

 

 
Plan 
2023 

 

 
Plan 
2024 

Intäkter 29,4 25,7 25,7 25,8 
Kommunbidrag 148,7 154,7 153,7 159,0 
Budgeterade intäkter 178,1 180,4 179,4 184,8 
Driftkostnader 167,5 170,3 168,1 171,8 
Avskrivningar 9,8 9,4 10,6 12,3 
Internränta 0,8 0,7 0,7 0,7 

Budgeterade kostnader  
178,1 

 
180,4 

 
179,4 

 
184,8 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsram 
-Varav ersättnings-
investeringar  

 

17,5 
12,5 

 
13,0 

5,4 

 
15,0 

6,6 

 
13,3 

8,9 
 
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och 
interna intäkter mellan nämnder. 
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 Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Globala mål: #1 Ingen Fattigdom, #2 Ingen hunger, #3 Hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning 
för alla, #10 Minskad ojämlikhet, #11 Hållbara städer och samhällen och #16 Fredliga och inklude- 
rande samhällen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett tryggt Sundbyberg är mittenstyrets mål. 
Samarbetet mellan förvaltningar, polis, nä- 
ringsliv och civilsamhälle fortsätter och utveck- 
las. För att trygghet ska bestå är det viktigt med 
ett förebyggande arbete för barn och unga med 
ett kort- och långsiktigt perspektiv, utifrån 
människors olika behov och förutsättningar. 

Segregation är ett stort hinder för trygghet. En 
förutsättning för ett tryggt Sundbyberg är att 
verka för allas inkludering i vår stad. Samver- 
kan mellan många parter är därför nödvändigt 
för att staden ska inkludera alla medborgare. 
Att känna oro över att inte få en naturlig plats i 
samhället riskerar att leda till destruktivitet. För 
den som är nyanländ i Sundbyberg ska vägen till 
etablering vara kort och karaktäriseras av trygg- 
het och möjligheter. Den som efter sin förmåga 
tar ansvar och bidrar till en trygg och fram- 
gångsrik stad ska få samhällets stöd på vägen till 
hälsa, jobb och trygghet. 

Grunden för välfärden är att den ska komma 
alla till del och inte missbrukas. Att bekämpa 
välfärdskriminella är ett fokus för mittenstyret. 
Resurser ska ges till dem som behöver och har 
rätt att få dem. Det är en tydlig linje för att varje 
spenderad skattekrona ska ge mesta och bästa 
effekten, samt för att vi ska uppnå trygghet i vår 
stad. 

Medborgarna ska ges möjlighet till ett självstän- 
digt liv genom arbete, utbildning eller praktik- 
plats. Det ska vara möjligt oavsett ålder, kön, et- 
nicitet eller funktionsvariation. Samordning av 
näringslivsarbete och arbetsmarknadsåtgärder 
ökar möjligheterna att skapa synergieffekter för 
staden. 

Ett grundläggande behov som är viktigt för in- 
dividen, familjen och staden är möjlighet till 

 
sysselsättning. Pandemin har under de senaste 
1,5 åren försvårat för många medborgare att 
kunna arbeta och vara aktiva. Pandemin har 
även ökat psykisk ohälsa, missbruk och annan 
beroendeproblematik. Alla har rätt att få stöd så 
att den enskilda individen eller familjens egna 
resurser tillvaratas. 

Staden har ett stort ansvar för ungas möjlighet 
att hitta en meningsfull sysselsättning som 
skapar förutsättningar för arbete i framtiden. 
Insatser för de som varken arbetar eller stude- 
rar ska prioriteras. För ungdomar är ett som- 
marjobb med ett meningsfullt innehåll viktigt 
för att kunna komma in i arbetslivet och få egen 
inkomst. 

För att tryggheten ska öka för alla som bor i 
Sundbyberg måste resurser tillföras. Mittensty- 
ret tar på särskilt stort allvar de ökande antalet 
orosanmälningar och behovet av stöd och insat- 
ser för barn och unga. Vi tycker att ett förebyg- 
gande arbete med möjlighet till stöd för familjer 
som är i behov av det är grunden för att öka sta- 
biliteten. Staden ska fortsätta samarbetet med 
polisen och prioritera förebyggande insatser 
som minskar brott som begås mot eller av barn 
och unga. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Utvidga sommarjobben till åk 9 i 
grundskolan samt åk 1 och 2 på gym- 
nasiet upp till tre veckor. 

 
• Främja samverkan mellan staden och 

näringslivet samt civilsamhället för 
tillskapande av fler sommarjobb. 

 
• Utreda metoden “Bostad först” och, 

om det är lämpligt, införa den i Sund- 
byberg. 

 
• Fortsätta det goda arbetet med att 

minska nämndens kostnader. Nämn- 
den ska i tertialrapporter samt årsre- 
dovisning komma med konkreta för- 
slag på effektiviseringar. Uppkomna 
personella behov och kompetenser ska 

Övergripande mål: Tryggheten ska 
öka för Sundbybergs invånare genom att 
fler deltar i samhället. Att ha ett arbete 
att gå till ger tillhörighet, makt över sitt 
eget liv och framtidstro. 
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i första hand lösas inom den egna för- 
valtningen, i andra hand inom sta- 
dens övriga förvaltningar och i sista 
hand genom konsultavrop. 

 
• Tillsammans med gymnasie- och 

grundskolenämnden, förskolenämn- 
den och kultur- och fritidsnämnden 
arbeta med att förebygga socialt ut- 
anförskap och motverka psykisk 
ohälsa för barn i Sundbyberg. 

 
• Vuxenutbildning prioriteras till brist- 

yrkesområden och omställning i pan- 
demins spår. 

 
• Arbetet med att stävja alla former av 

välfärdsbrott ska intensifieras. 
 
 

• Prioritera arbetet med att ge stöd till 
familjer som utsätts för våld i nära re- 
lationer genom samordning mellan 
nämnden, stadens övriga förvalt- 
ningar och verksamheter samt andra 
relevanta aktörer. 

Kommunfullmäktiges budget 

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 654,2 mnkr för Social- 
och arbetsmarknadsnämnden för 2022. Däri in- 
går medel för politiska uppdraget ”Sommarjobb 
för åk 2” samt kompensation för kostnader re- 
laterad till befolkningsförändringar samt be- 
hovsbedömda volymer. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 4,2 
mnkr. 

 
Driftbudget för social- och arbetsmarknads- 
nämnden 

 
Driftbudget Social- 

och arbetsmarknads- 
nämnden (Mnkr) 

 
 

Nämn- 
dens bud- 
get 2021 

 
 
 

Budget 
2022 

 
 
 

Plan 
2023 

 
 
 

Plan 
2024 

Intäkter 99,6 85,5 85,5 85,5 
Kommunbidrag 612,9 654,2 650,6 685,3 

Budgeterade intäkter 712,5 739,7 736,1 770,8 
Driftkostnader 711,8 738,7 734,5 768,8 
Avskrivningar 0,6 0,9 1,5 1,9 
Internränta 0,1 0,1 0,1 0,1 

Budgeterade kostnader  
712,5 

 
739,7 

 
736,1 

 
770,8 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Investeringsram 

 
3,6 

 
4,2 

 
2,6 

 
2,6 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och 
interna intäkter mellan nämnder. 
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Äldrenämnden 
Globala mål: #3 God hälsa och välbefinnande, #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
och #9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 

 
 

I mittenstyrets äldrepolitik står individen och 
dess behov i centrum. Stadens tjänster ska ut- 
vecklas i nära dialog mellan omsorgstagare, 
tjänstepersoner och politiken. Valfrihet och 
egenmakt ska prioriteras för att möjliggöra för 
människor som är i behov av omsorg att fort- 
sätta sina liv som de själva önskar och det egna 
inflytandet över vardagen ska stärkas. Stort fo- 
kus ligger på utvecklingsarbetet, vilket i kombi- 
nation med statsbidrag möjliggör innovativt ar- 
bete som med fördel kan utföras av stadens och 
nämndens egen personal. För att förbättra pro- 
gnos och planering av nämndens verksamhet 
samt för att få en grund för nämndens finansie- 
ring ska en fördjupad analys av behoven hos 
stadens äldre utföras. 

Ofrivillig ensamhet och den sociala isolering 
som detta innebär är ett växande problem. 
Detta har blivit särskilt tydligt under pandemin. 
Digitala hjälpmedel och fysiska träffpunkter ska 
bidra till att minska ensamheten. Olika boende- 
former och mötesplatser där äldre kan få stöd 
och känna gemenskap ska utvecklas. 

Digitalisering och användande av välfärdstek- 
nik ska öka och implementeras i stadens olika 
verksamheter riktade till äldre. Den goda sam- 
verkan mellan äldreomsorgen och civilsam- 
hället ska uppmuntras och utvecklas. Ett nära 
samarbete mellan omsorgstagare, anhöriga och 
föreningslivet är en viktig del i utvecklingen av 
stadens tjänster och verksamheter. Under det 
senaste året har stadens anhörigstrateg arbetat 
med att se över stadens stöd till dem som vårdar 
anhöriga i hemmet, vad som finns och vad som 
ska tillföras för att på ett bra sätt kunna möta 
anhörigas behov. Nu när vaccinationsgraden 
ökar stadigt bland brukare och personal samt 
anhöriga kan översynen omsättas i reella för- 
ändringar som kan påbörjas under 2022. 

 
Nämndens personal och dess kompetens är av 
yttersta betydelse för att kunna leverera god 
omsorg. 

Det är viktigt att de som arbetar inom äldre- 
omsorg känner att det finns möjligheter att ut- 
vecklas i sitt yrke. Internutbildningar samt 
andra utbildningsmöjligheter leder till ökad 
kompetens som i sin tur kan ge utökat ansvar 
och karriärmöjligheter. 

Då stadsbidragens omfattning har ökat så ska 
nämnden ha god kompetens om deras tillåtna 
användning och nyttjande samt ansöknings- 
och rapporteringsförfarande. När statsbidrag 
finns tillgängliga för privata utövare i stadens så 
ska service och information vara snabb och god 
från förvaltningen. 

Pandemin har på flera sätt stöpt om arbetet 
inom nämndens verksamheter. Utvecklingsar- 
betet och planerade satsningar har fått stå till- 
baka för att det grundläggande arbetet ska fun- 
gera. Under 2022 kan förhoppningsvis flera 
spår tas upp igen och nya läggas till. Lärdomar 
från pandemin ska tas tillvara och det ska finnas 
goda rutiner för att kunna agera snabbt och sä- 
kert om något liknande skulle inträffa i framti- 
den. Under pandemin har volymerna minskat 
inom flera av nämndens verksamhetsområden, 
under 2022 förväntas volymerna att stabilise- 
ras. Dessutom finns en risk för ett ökat om- 
sorgsbehov som ej har tillfredsställts under 
pandemin. En omsorgsskuld kan ha byggts upp 
som visar sig på olika sätt. Volymerna behöver 
noggrant följas upp varje månad. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Fortsätta utreda och minska nämn- 
dens kostnader och investeringar. 
Nämnden ska i tertialrapporter samt 
årsredovisning komma med förslag 
på effektiviseringar. 

 
• Åtgärder ska vidtas för att minska 

social isolering och ofrivillig ensamhet 
hos äldre, prioriterad satsning efter 

Övergripande mål: Sundbybergs 
äldreomsorg ska präglas av omtanke, val- 
frihet och nytänkande. 
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pandemin. Uppsökande arbete ska in- 
tensifieras. 

 
• Fortsätta arbetet kring kommande be- 

hov hos stadens äldre som ska resul- 
tera i ett verktyg för att kunna pro- 
gnostisera behov och underlätta verk- 
samhetsplanering. 

 
• Erbjuda utbildningsinsatser för perso- 

nal för att öka den formella kompe- 
tensen hos de yrkestitlar som finns 
inom nämndens verksamhetsområde. 
Ett gott arbete med en god kunskap 
och motivation ska löna sig. 

 
• Språkutbildning ska ges efter behov 

och fokus ska ligga på omsorgsarbete 
och dokumentation. Personalen på 
stadens äldreboenden ska kunna kom- 
municera på svenska i tal och skrift. 

 
• Hjälpmedel som bidrar till att före- 

bygga olyckor och andra risker ska 
prioriteras i investeringsbudgeten. 

 
• Gör måltiderna och upplevelsen kring 

dessa till höjdpunkter på stadens 
äldreboenden. 

 
• Arbetet med att stävja alla former av 

välfärdsbrott ska intensifieras. 
 

• Större valfrihet ska gälla för den som 
har biståndsbedömda insatser i hur ti- 
den nyttjas och disponeras. 

 
• Stärka stadens kompentens avseende 

stöd till äldre med syn- och hörselned- 
sättning. 

• Fortsätta att utveckla stödet till anhö- 
riga genom bland annat tydliga kon- 
taktvägar samt erbjuda anhörigvår- 
dare utbildningar och erfarenhetsut- 
byten. 

 
• Påbörja ett arbete med att minska 

äldrenämndens verksamheters bero- 
ende av timanställningar. 

 
Kommunfullmäktiges budget 
 
Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 390,0 mnkr för äldre- 
nämnden år 2022. Däri ingår medel för 
kompensation för kostnader relaterad till 
befolkningsförändringar samt behovsbedömda 
volymer. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 2,0 
mnkr. 

 
Driftbudget för äldrenämnden 

 

 
Driftbudget Äldre- 
nämnden (Mnkr) 

Nämndens 
budget 
2021 

Bud- 
get 

2022 

 

Plan 
2023 

 

Plan 
2024 

Intäkter 74,5 76,3 76,3 76,3 
Kommunbidrag 374,3 390,0 386,9 403,5 

Budgeterade intäkter 448,8 466,3 463,2 479,8 
Driftkostnader 445,0 462,9 460,1 476,5 
Avskrivningar 3,6 3,3 3,0 3,2 
Internränta 0,2 0,1 0,1 0,1 
Budgeterade kostna- 
der 

 
448,8 

 
466,3 

 
463,2 

 
479,8 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
Investeringsram 

 

 
2,5 

 

 
2,0 

 

 
2,0 

 

 
2,0 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och 
interna intäkter mellan nämnder. 
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Globala mål: #6 Rent vatten och sanitet för alla, #7 Hållbar energi för alla, #9 Hållbar industri, inno- 
vationer och infrastruktur, #10 Minskad ojämlikhet, #11 Hållbara städer och samhällen, #12 Hållbar kon- 
sumtion och produktion, #13 Bekämpa klimatförändringarna, #14 Hav och marina resurser, #15 
Ekosystem och biologisk mångfald och #16 Fredliga och inkluderande samhällen. 

 
 
 
 
 
 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden är alla sund- 
bybergares nämnd. Den mångfald av verksam- 
heter som nämnden ansvarar för är något som 
vi sundbybergare möter i vår vardag. Skötsel av 
offentliga ytor och framkomlighet på trottoarer, 
gångvägar, cykelvägar och gator är några exem- 
pel på detta. Verksamheter som är viktiga för att 
vår stad ska fortsätta vara trygg, framkomlig 
och välskött med höga vistelsevärden för alla 
som bor och vistas här. 

Den offentliga miljön i alla stadsdelar i Sundby- 
berg ska vara välskött, tillgänglig, ren, snygg och 
trygg för alla som vistas i den. Under 2021 har 
en sommargågata etablerats på Vasagatan. Den 
satsningen fortsätter också 2022. Arbetet med 
ett grönt aktivitetsstråk i Rissne har också 
fortsatt och slutförs under 2022. De gröna mil- 
jöerna i Sundbyberg är viktiga och en viktig del 
av stadens identitet. Fram till 2020 hade staden 
egna växthus där plantor drevs upp. Vi vill nu 
göra en förstudie om ett nytt växthus som en 
långsiktig satsning för klimat- och biologisk 
nytta i staden men också som en tillgänglig och 
inkluderande plats för gröna upplevelser under 
årets mörka tid. 

Under 2022 fortsätter arbetet för en trygg och 
säker mobilitet där all planering utgår från att 
underlätta för gående, personer med funktions- 
hinder, cyklister och kollektivtrafikresande. 
Cykling har glädjande ökat under flera år, men 
har också medfört trängsel på gemensamma 
gång- och cykelvägar. Under 2022 fortsätter 
därför arbetet med att bygga ut cykelvägar och 
cykelparkeringar samt att hålla en hög skötsel- 
nivå på de viktigaste stråken året runt. 

En utmaning för en fungerande stad är de stora 
bygg- och infrastrukturprojekten i olika delar av 
vår stad. Här vill vi tydligt sätta sundbybergar- 
nas behov av framkomlighet och tillgänglighet 

främst. Därför inför vi stadsvärdar med uppgift 
att alla pågående arbeten ska utföras korrekt, 
att bästa möjliga framkomlighet och tillgänglig- 
het säkras utan onödiga hinder i stadsmiljön 
samtidigt som information, både fysisk på plats 
och digital, finns tillgänglig. 

En annan utmaning för tillgänglighet och fram- 
komlighet i stadsmiljön är mikromobilitet i av- 
saknad av tydliga regler. Riktlinjer för mikro- 
mobilitet ska därför tas fram och hantera frågor 
som hyrcyklar, elsparkcyklar och andra former 
av mikromobilitet. 

För att stärka den digitala informationen kom- 
mer stadens app, Sundbybergs stad, att utveck- 
las med bland annat lättillgänglig information 
om pågående arbeten i den offentliga miljön. 
Dessutom kommer arbetet med att ta fram en 
digital tvilling, det vill säga en tredimensionell 
digital modell av hela Sundbyberg, att påbörjas. 
En digital tvilling kommer leda till helt nya möj- 
ligheter i planeringen av framtidens Sundby- 
berg. Olika simuleringar, till exempel av trafik- 
flöden och stadsplanering, kan göras virtuellt 
och ge bättre faktaunderlag för kommande pla- 
nering och beslut. 

Arbetet med trafiksäkerhet pågår kontinuerligt 
för att stadens vägar, cykelvägar och gångvägar 
ska vara trygga och säkra för alla trafikanter. 
Under 2022 kommer arbetet med att omdana 
Enköpingsvägen att fortsätta. Syftet är att kraf- 
tigt reducera genomfartstrafiken för att uppnå 
mindre utsläpp, lägre buller och större trygghet 
och framkomlighet för gående och cyklister. Ar- 
betet går också vidare med en sund och säker 
skolväg. Ett mål för andelen barn som går eller 
cyklar till skolan ska tas fram i samarbete med 
grundskole- och gymnasienämnden. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens verksamhet 
ska ta sitt ansvar för att ha så låg negativ klimat- 
påverkan som möjligt. Förvaltningens fordon 
ska bytas ut kontinuerligt till utsläppsfria for- 
don och under 2022 ska en plan för detta tas 
fram. 

 
Övergripande mål: En hållbar, trygg, 
tillgänglig och inkluderande stad. 



30 
 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Arbetet med att omdana Enköpings- 
vägen ska gå vidare med mål att kraf- 
tigt minska genomfartstrafiken för att 
minska utsläpp och buller samt öka 
trafiksäkerheten för gående och cy- 
klister. 

 
• Stadsmiljövärdar ska införas för att 

främja framkomlighet, tillgänglighet 
och information vid alla arbeten i den 
offentliga miljön. 

 
• Att tillsammans med grundskole- och 

gymnasienämnden arbeta med Sund 
och säker skolväg och ta fram ett mål 
för andelen barn som går eller cyklar 
till skolan. 

 
• Digital information om pågående ar- 

beten i den offentliga miljön ska fin- 
nas tillgänglig i stadens app, Sundby- 
bergs stad. 

 
• En digital tvilling till Sundbyberg med 

syfte att ge bättre underlag för alla 
planeringsprocesser ska tas fram. 

 
• En förstudie för växthus ska genomfö- 

ras med inriktning på klimat- och bio- 
logisk nytta, och den framtida verk- 
samheten ska vara tillgänglig och in- 
kluderande för alla våra medbor- 
gare. 

 
• Riktlinjer för mikromobilitet ska tas 

fram. 
 

• Ta fram en recirkuleringsplan för 
schaktmassor. 

Kommunfullmäktiges budget 
 

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 170,2 mnkr för stads- 
miljö- och tekniska nämnden för år 2022. Däri 
ingår medel för kompensation för kostnader re- 
laterad till befolkningsförändringar samt kapi- 
taltjänstkostnader om 90,5 mnkr. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 
368,6 mnkr, varav 54,6 mnkr avser ersättnings- 
investeringar. 

 
Driftbudget för stadsmiljö- och tekniska nämn- 
den 
 

Driftbudget Stads- 
miljö- och tekniska 
nämnden (Mnkr) 

 
 
Nämndens 

budget 
2021 

 
 

Budget 
2022 

 
 

Plan 
2023 

 
 

Plan 
2024 

Intäkter 138,0 138,0 138,0 138,0 
Kommunbidrag 164,0 170,2 167,3 176,8 
-varav 
driftskostnader  

 
76,0  

 
79,7  

 
75,1  

 
80,0  

- varav kapitaltjänst- 
kostnader  

 
88,0  

 
90,5  

 
92,2  

 
96,8  

Budgeterade intäkter 302,0 308,2 305,3 314,8 
Driftkostnader 214,0 217,7 213,1 218,0 
Avskrivningar 73,7 79,2 79,9 84,4 
Internränta 14,3 11,3 12,3 12,4 
Budgeterade 
kostnader 

 

302,0 

 

308,2 

 

305,3 

 

314,8 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsram 
-Varav ersättnings-in- 
vesteringar 

 
391,0 

50,0 

 
368,6 

54,6 

 
518,7 

84,5 

 
506,0 

54,6 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och in- 
terna intäkter mellan nämnder. 
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Byggnads- och tillståndsnämnden 
Globala mål: #1 Ingen fattigdom, #3 God hälsa och välbefinnande, #6 Rent vatten och sanitet, #7 
Hållbar energi för alla, #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, #9 Hållbar industri, in- 
novation och infrastruktur, #11 Hållbara städer och samhällen, #12 Hållbar konsumtion och produkt- 
ion, #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Landbaserade ekosystem och biologisk mångfald. 

 
 

 
 

Coronapandemin har fortsatt att påverka 
nämndens arbete och mycket resurser har lagts 
på tillsyn av restauranger och serveringar enligt 
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder och 
förordningen om tillfälligt förbud mot servering 
av alkohol. 

Reglerna har förlängts och ändrats med kort 
varsel och i olika omgångar vilket har medfört 
att det varit svårt att förutse och planera utifrån 
omständigheterna. Bland annat har det krävt en 
snabbfotad organisation för att snabbt kunna 
informera om nya regler och riktlinjer till verk- 
samhetsutövare. Detta har medfört att ytterli- 
gare arbetstid behövt läggas på att löpande upp- 
datera stadens hemsida och genomföra utskick 
till verksamhetsutövarna när förändringar i lag- 
stiftningen har skett. 

Dessa omprioriteringar innebär bland annat att 
miljöenheten har legat efter med ordinarie till- 
syn inom alkohol-, tobak- och livsmedelsområ- 
den, och därför har miljöenheten tagit in extra 
resurser för att komma ifatt med livsmedels- 
kontrollen. Tillsyn enligt alkohollagen ska prio- 
riteras och extra tillsynstillfällen är inplanerade 
för att komma i fatt med årets tillsyn. 

Digitaliseringsarbetet på förvaltningen fortsät- 
ter. För närvarande pågår bland annat ett arbete 
med att digitalisera bygglovsprocessen och ett 
arbete för att införa fler e-tjänster. 

För en hållbar stad bevakar bygglovsenheten att 
kraven i Boverkets byggregler efterlevs vid ny- 
byggnation. En redovisning av grönytefaktorn 
vid nybyggnation av flerbostadshus begärs in 
enligt stadens riktlinjer. I samband med slutbe- 
sked begär bygglovsenheten alltid in en OVK- 
rapport. Övrigt OVK-arbete har pausats på 

grund av pandemin och en handlingsplan ska 
arbetas fram för att lägga upp arbetet framåt. 

Staden har ett ansvar för att kontrollera att mil- 
jökvalitetsnormerna för utomhusluft inte över- 
skrids i staden. Därför har Miljöenheten för 
2021 fått medel för att genomföra luftmätningar 
i centrala Sundbyberg. Staden arbetar kontinu- 
erligt med tillsynen inom miljö- och hälso- 
skyddsområdet. Ärendemängden för bygglov 
har under året ökat med 25% vilket har lagt ett 
stort tryck på handläggarna. Om tidsfrister inte 
kan hållas måste bygglovavgiften sänkas vilket 
leder till lägre intäkter. Även stadens stöd till 
näringsliv i form av avgiftsreducering för 
markupplåtelse har inneburit lägre intäkter för 
nämnden. 

Av planeringsförutsättningarna framgår att det 
för planperioden 2022–2028 planeras för 7 200 
bostäder. Nämnden konstaterar att bygglovsen- 
heten i dagsläget inte har personal för att kunna 
hantera den mängd bygglovsansökningar som 
antalet bostäder kommer att medföra, vilket i 
sin tur kan komma att påverka nämndens bud- 
get och verksamhet kommande år. Målet för 
kommande år är därför att ge bygglovsenheten 
förutsättningar för att klara av sitt uppdrag att 
hantera mängden bygglovsansökningar så att 
staden kan nå planeringsmålet för 7200 bostä- 
der för perioden 2022–2028. 

Kostnader för bostadsanpassningsbidrag är 
lägre eftersom de flesta som söker dessa bidrag 
är äldre och tillhörande en riskgrupp vilket kan 
medföra att de har skjutit upp sin ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. När nu de flesta 
personer i riskgruppen är vaccinerade kan kost- 
naderna komma att öka inför kommande år. 

En fortsatt Coronapandemi kommer att på- 
verka nämndens intäkter negativt. Nämnden 
kommer dock att dra nytta av 2021:s arbete med 
Covid-19 relaterade rutiner för tillsyn och kla- 
gomålshantering samt beredskap för hantering 
av lagkrav. 

Övergripande mål: Förebyggande till- 
syn för en god folkhälsa. Tydliga, transpa- 
renta och effektiva processer vid bygg- 
lovs- och andra tillståndsansökningar. 
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Sundbybergarnas hälsa ska gynnas genom ett 
långsiktigt arbete med att säkerställa ren luft, 
rent vatten, sund inomhusmiljö, giftfria miljöer 
och god ljudmiljö. Alla byggnader med PCB ska 
ha en saneringsplan och vara sanerade inom 
kort. 

Staden ska fortsätta arbeta för en ökad andel av 
energieffektiva byggnader med förnybara 
energi och giftfria material. 

Staden ska vara en trivsam plats med närhet till 
både grönska och goda kommunikationer. 

Staden ska tillvarata och utveckla kompetensen 
hos personalen för tydlig information och kor- 
rekt service till medborgare, företagare och 
andra aktörer i hantering av ärenden. 

Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Säkerställa giftfria material i all ny- 
byggnation av skolor och förskolor; 
mäta radonhalt och OVK i all nybygg- 
nation och i stadens befintliga lokaler. 
Följa upp OVK rapporteringen hos 
stadens fastighetsägare 

 
• Övervaka luftkvaliteten i centrala 

Sundbyberg. 
 

• Övervaka ekologisk och kemisk sta- 
tus/uppfyllande av miljökvalitetsnor- 
mer i vattenförekomsterna Brunnsvi- 
ken, Igelbäcken, Bällstaviken/ 
Ulvsundasjön och Bällstaån samt fö- 
reslå lokala åtgärder för stadens bi- 
drag till uppfyllande av miljökvali- 
tetsnormer i vattenförekomsterna. 

 
• Övervaka grönytefaktor, energian- 

vändning, förnybar energi och god 
arkitektur i all nybyggnation. 

 
• Digitalisera bygglovsprocessen. 

 
• Säkerställa högsta möjliga service- 

nivå i alla kontakter med medborgare 
och näringsliv. 

Kommunfullmäktiges budget 
 

Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 10,4 mnkr för bygg- 
nads- och tillståndsnämnden för år 2022. 

 
Investeringsramen för budgetåret 2022 är 1,0 
mnkr. 
 

Byggnads- och tillståndnämndens driftbudget 
 

Driftbudget Bygg- 
nads- och tillstånds- 

nämnden (Mnkr) 

Nämndens 
budget 
2021 

Bud- 
get 

2022 

 

Plan 
2023 

 

Plan 
2024 

Intäkter 11,7 13,8 14,2 13,7 
Kommunbidrag 10,0 10,4 10,4 10,6 
Budgeterade intäkter 21,7 24,2 24,6 24,3 
Driftkostnader 21,6 24,0 24,0 23,7 
Avskrivningar 0,1 0,2 0,5 0,5 
Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Budgeterade kostna- 
der 

 
21,7 

 
24,2 

 
24,6 

 
24,3 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Investeringsram 

 

0,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter 
och interna intäkter mellan nämnder. 

 
I byggnads- och tillståndnämndens ram ingår 
ersättningar för medlemskap i organisationer 
enligt nedanstående tabell. 

 
 

Stadsövergripande medlemsavgifter, Byggnads- 
och tillståndsnämnden (mnkr) 

Budget 
2022 

Edsviken vattenverksamverkan 0,02 
Mälarens vattenvårdsförbund 0,06 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 0,06 
Igelbäckens vattensamverkan 0,10 

Ulvsundasjön vattensamverkan 0,10 

Summa medlemsavgifter och bidrag 0,33 
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Överförmyndarnämnden 
 
 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att full- 
göra stadens uppgifter i överförmyndarfrågor, 
besluta om förordnande av förvaltare och gode 
män samt att utöva tillsyn över deras verksam- 
het. 

 
Kommunfullmäktiges budget 
 
Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 4,2 mnkr för överför- 
myndarnämnden för år 2022. 

 
Överförmyndarnämnden har inga investeringar 
planerade för planperioden. 

 
 
 
 
 
 
 

Valnämnden 
 

Valnämnden i Sundbyberg är den lokala val- 
myndigheten. Nämnden genomför de allmänna 
valen på lokal nivå och EU-valet. Nämnden ser 
bland annat till att det finns vallokaler och röst- 
mottagare samt svarar för förtidsröstningen. 
Att arbeta för att öka valdeltagandet är en av 
nämndens uppgifter. Vid sidan om den lokala 
valmyndigheten finns en regional och en central 
valmyndighet. 

 
 

Kommunfullmäktiges budget  
 
Kommunfullmäktiges budget innebär en 
kommunbidragsram på 2,4 mnkr för valnämn- 
den för år 2022. 

 
Valnämnden har inga investeringar planerade 
för planperioden. 

 
Driftbudget för överförmyndarnämnden 

 

Driftbudget Överför- 
myndarnämnden 

(Mnkr) 

Nämndens 
budget 
2021 

Bud- 
get 

2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kommunbidrag 4,0 4,2 4,0 4,1 
Budgeterade intäkter 4,0 4,2 4,0 4,1 
Driftkostnader 4,0 4,2 4,0 4,1 
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Budgeterade 
kostnader 

 
4,0 

 
4,2 

 
4,0 

 
4,1 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Investeringsram 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och in- 
terna intäkter mellan nämnder. 

 
 
 
 
 

Driftbudget för valnämnden 

 
Driftbudget Valnämn- 

den (Mnkr) 

Nämndens 
budget 
2021 

Bud- 
get 

2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

Intäkter 0,0 1,0 0,0 1,0 
Kommunbidrag 0,3 2,4 0,3 1,3 

Budgeterade intäkter 0,3 3,4 0,3 2,3 
Driftkostnader 0,3 3,4 0,3 2,3 
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Budgeterade 
kostnader 

 
0,3 

 
3,4 

 
0,3 

 
2,3 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Investeringsram 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och 
interna intäkter mellan nämnder. 
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Driftbudget för kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Revisorerna granskar stadens och nämndernas 
verksamheter på uppdrag av kommun-
fullmäktige. 

 
 

Kommunfullmäktiges budget  
 
Budgeten innebär en        kommunbidragsram 
på 1,9 mnkr för kommun- fullmäktiges revisorer 
för år 2022. 

 
Kommunfullmäktiges revisorer har inga inve- 
steringar planerade för planperioden. 

Driftbudget kommun- 
fullmäktiges revisorer 

(Mnkr) 

Nämndens 
budget 
2021 

Bud- 
get 

2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kommunbidrag 1,9 1,9 1,9 1,9 
Budgeterade intäkter 1,9 1,9 1,9 1,9 
Driftkostnader 1,9 1,9 1,9 1,9 
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Budgeterade kostnader  

1,9 
 

1,9 
 

1,9 
 

1,9 

Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Investeringsram 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och in- 
terna intäkter mellan nämnder. 
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Koncernen Sundbybergs stadshus AB 
 
 
 

Sundbybergs Stadshus AB 
 

 

Sundbybergs stadshus AB ska vara en föregång- 
are i klimatarbetet och som arbetsgivare fort- 
sätta att utifrån ägardirektiv, vara stadens in- 
strument för styrning och uppföljning av den 
verksamhet som bedrivs i bolagsform. 

Med tydliga ägardirektiv och finanspolicy kan 
stadshuskoncernen vara en central aktör i ut- 
vecklingen av Sundbyberg. Moderbolaget ska 
samordna och tillsammans med dotterbolagen 
utveckla verksamheten på ett fördelaktigt sätt 
för alla sundbybergare. 

Bolagens roll i klimatomställningen är av stor 
vikt för staden. Koncernens verksamheter ska 
vidta åtgärder för att bli fossilbränslefria. 
Solenergilösningar ska byggas på koncernens 
fastigheter där så är möjligt. 

Att ställa om bolagens fordonsflotta och att ar- 
beta för en klimatneutral verksamhet kommer 
vara centralt de kommande åren. 

Möjligheterna som digitaliseringen erbjuder 
ska tas tillvara på. Sundbybergs stadsnätsbolag 
bidrar till en god digital infrastruktur till stöd 
för både den interna verksamheten och boende, 
besökare och verksamma i Sundbyberg. 

Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess 
bolag ska tillse en effektiv lokalanvändning. 

Samtliga bolag i koncernen ska erbjuda platser 
till stadens sommarjobbserbjudande och 
traineetjänster. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Implementera en effektiv och lyhörd 
organisation för Sundbybergs nya 
stadskärna 

Fastighets AB Förvaltaren 
 

 
 

Förvaltarens bostadsutbud ska vara varierat 
med olika upplåtelseformer, storlekar och hy- 
resnivåer. Bostadspolitiken ska även ha en 
social dimension som stärker tryggheten och 
motsvarar de behov som hyresgästerna har i sitt 
boende och i livsmiljön. Trygghetsskapande in- 
satser bör beaktas. 

Genom att stadens bostadsbolag Fastighets AB 
Förvaltaren ges uppdraget att även bygga nya 
bostäder kan vi bidra till ett bättre utbud av bo- 
städer, förebygga segregation och samtidigt 
pröva innovativa lösningar för ett hållbart byg- 
gande i bred bemärkelse. 

Bolaget ska ha en volym som ger bolaget en re- 
alistisk möjlighet att ta sitt sociala bostadsan- 
svar. Vi vill överbrygga barriärerna mellan sta- 
dens olika delar och skapa ett varierat och blan- 
dat bostadsutbud i alla stadsdelar. En mångfald 
av upplåtelseformer i alla nybyggnationer ska 
eftersträvas. Fastighets AB Förvaltaren kan bi- 
dra genom utvecklingen av sitt fastighetsbe- 
stånd. Bolaget ges möjlighet att växa och bli ett 
verktyg för att bidra till ett hållbart Sundbyberg. 
mittenstyret har fokus på Sundbybergarnas 
Sundbyberg och Fastighets AB Förvaltaren ska 
verka i denna anda – att vara en attraktiv hyres- 
värd i bred mening. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Bidra till ekonomisk hållbarhet genom 
insatser för en effektivare planprocess 
där Fastighets AB Förvaltaren genom 
eget utvecklingsarbete, där det är möj- 
ligt i bolagets egen nyproduktion, bi- 
drar till detaljplanearbete. 

• Bidra till social hållbarhet genom att 
Fastighets AB Förvaltaren utvecklar 
insatser gällande sociala investe- 
ringar i boendemiljön. 

Övergripande mål: Sundbybergs stads- 
hus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirek- 
tiv, vara stadens instrument för styrning 
och uppföljning av den verksamhet som 
drivs i bolagsform. 

Övergripande mål: Fastighets AB För- 
valtaren ska förvalta, utveckla och bygga bo- 
städer. Bolaget ska bidra till en hållbar ut- 
veckling och arbetet med Agenda 2030. 
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• Bidra till ekologisk hållbarhet genom 
bostadsbeståndet. 

• Nyproduktion ska bidra till 
ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. 

 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 

 

 

Bolaget är stadens fastighetsbolag för verksam- 
hetslokaler och fastigheter. Bolaget har som 
uppgift att förvalta stadens fastigheter samt 
hyra in och förvalta verksamhetslokaler till sta- 
dens olika verksamheter. Bolaget bedriver även 
projektverksamhet för staden vid ny-, om- och 
tillbyggnation av verksamhetslokaler och fastig- 
heter. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Lokalfastigheter ska under 2022 se 
över möjligheten att förvärva vissa av 
stadens fastigheter, som inte omfattar 
bostäder. 

• Genomföra pilotprojekt under 2022, 
kopplat till den godkända handlings- 
planen för att stadens lokaler och fas- 
tigheter ska bli klimatneutrala 2030. 

• Införa digitaliserad driftövervakning 
på prioriterade fastigheter med start 
2022, utifrån pilotprojektet som ge- 
nomfördes på Ängskolan. 

• Lokalfastigheter ska utifrån stadens 
beställningar, själva driva och agera 
beställare av stadens alla investerings- 
projekt i fastigheter som staden äger 
eller hyr avseende ny-, om- och till- 
byggnation av verksamhetslokaler. 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB och 
Sundbybergs Bredband AB 

 

 

De båda bolagen driver digitaliseringen inom 
staden genom fiberutbyggnad och genom att 
driva ett öppet aktivt transmissionsnät för både 
bred- och smalbandstrafik. Bolagen spelar en 
viktig roll när det gäller det digitala hållbara 
samhällsbygget. Bolagen ska ta fram en årlig 
plan för bolagskoncernens medverkan och delta 
aktivt i stadens arbete med digitalisering i sam- 
hället. Bolagen svarar för kommunkoncernens 
digitala strategi och ska leda stadens digitali- 
seringsarbete. Målet är satt för att skapa förut- 
sättningar för kunskapsinhämtning, en levande 
stad, en mängd välfärdstjänster samt effektiv 
uppföljning och styrning av hela kommunkon- 
cernen. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• Vara drivande vid ett långsiktigt och 
hållbart digitalt samhällsbygge. 

 
Sundbyberg Avfall och Vatten AB 

 

 
 

Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet 
och arbeta för ett Sundbyberg som ligger i fram- 
kant i klimat- och miljöomställningen, till ex- 
empel genom innovativa lösningar för krets- 
lopp. Bolaget ska vara klimatneutralt senast år 
2030. Bolaget ska aktivt arbeta med att säker- 
ställa en effektiv vatten- och energianvändning 
och ur miljösynpunkt göra väl avvägda 
materialval. Bolaget ska medverka till att det 
ska vara lätt att vara miljövänlig för 
medborgare och 

Övergripande mål: Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB ska försörja stadens verk- 
samheter med ändamålsenliga och hållbara 
lokaler. Bolaget ska förvalta, förvärva, 
avyttra, bygga och utveckla fastigheter 
samt lokaler för stadens räkning. 

Övergripande mål: Sundbybergs Stads- 
nätsbolag AB och Sundbybergs Bredband 
AB ska vara drivande och leda arbetet för 
att skapa en kommunkoncerngemensam 
digital infrastrukturplattform och utveckla 
det hållbara digitala samhällsbygget. Den 
digitala infrastrukturplattformen ska 
stärka Sundbybergs förutsättningar att nå 
Agenda 2030. 

Övergripande mål: Sundbybergs Avfall 
& Vatten (SAVAB) ansvarar för den kom- 
munala verksamheten för avfall, vatten och 
avlopp. Bolaget har helhetsansvaret för all 
hantering och drift av vatten, avlopp och av- 
fall. 
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brukare. Bolaget ska utreda om returstationer 
kan utvidgas för att även ge plats till reparation, 
återbruk och återvinning. 

 
Under 2022 prioriteras uppdragen att: 

• SAVAB ska aktivt arbeta för att möjlig- 
göra stadens utbyggnad. 

 
Norrenergi AB 

 

 

Norrenergi ägs till en tredjedel av Sundbybergs 
stad och till två tredjedelar av Solna stad. Norr- 
energi förser över 100 000 invånare med fjärr- 
värme. Norrenergis produktion var under 2020 
till 99,7 % baserad på förnybara bränslen, med 
transporter inräknade. Produktionen av fjärr- 
kyla är helt förnybar och Norrenergi är den 

tredje största leverantören av fjärrkyla i landet. 
Fjärrvärmenätet är över 21 mil långt och på sin 
väg passerar det hela 90 procent av alla fastig- 
heter i Solna och Sundbyberg. Även i Bromma 
och Danderyd får många fastigheter sin värme 
från Norrenergi. Nätet började byggas i Sund- 
byberg på 1950-talet och i takt med att efterfrå- 
gan på fjärrvärme vuxit, har det successivt 
byggts ut till närliggande områden. 

 
 

Under 2022 prioriteras uppdragen att: 
• Med anledning av att Bromma re- 

ningsverk läggs ned 2026 kommer 
vattnet som används till värmepum- 
parna att ta en annan väg. Att utifrån 
detta klara värmebalansen på ett mil- 
jömässigt sätt, som ger stadens invå- 
nare ett långsiktigt gynnsamt pris på 
fjärrvärme och som bidrar till stadens 
ekonomi med utdelning är det priorite- 
rade uppdraget för Norrenergi 

Övergripande mål: Norrenergi ska verka 
för rationell försörjning av fjärrvärme, fjärr- 
kyla och tillhörande tjänster under långsik- 
tigt beaktande av det bästa för miljön, sta- 
dens invånare och stadens ekonomi. 



1 I huvudsak hämtat från SKR´s cirkulär 21035 
och https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk- 
rapport/2021/penningpolitisk-rapport-september-2021/ 
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Ekonomiska förutsättningar 

Konjunkturläge 

Internationell utblick1 

Sedan 2020 befinner sig hela världen i pande- 
min Covid-19 och under 2021 har länder både i 
EU, och över hela världen, valt att behålla 
många restriktioner med bland annat särskilda 
krav för in- och utresa och olika nivåer av ned- 
stängningar och restriktioner för det egna sam- 
hället för att minska smittspridningen. 

Detta gör att den globala handeln haltar, både 
efterfrågan och utbudet påverkas. Efterfrågan 
minskar när många medborgare lyder under re- 
striktioner och inte kan köpa och konsumera 
som vanligt och företag håller stängt. På samma 
sätt minskar också utbudet då många service- 
och handelsföretag tvingas hålla stängt och till- 
verkande industri inte kan producera, både be- 
roende på avsaknad av material, också på grund 
av sjukdom hos anställda och statliga restrikt- 
ioner i världen över. 

Under 2021 har samhällena börjat att öppnas 
upp i takt med vaccineringen. 

I EU har efterfrågan på arbetskraft har stigit 
snabbt och i juli sjönk arbetslösheten i euroom- 
rådet till 7,6 procent, vilket innebär att arbets- 
lösheten nu är en procentenhet lägre än för ett 
år sedan. Riksbanken bedömer att BNP i Euro- 
området ökar med 5,0 procent 2021 och 4,5 pro- 
cent 2022. 

Hastigt stigande energipriser och global efter- 
frågan har, i kombination med utbudsbegräns- 
ningar och logistikproblem, lett till att konsu- 
mentpriserna ökat i snabb takt på flera håll. I 
närtid är Riksbankens inflationsprognos uppre- 
viderad, främst för att elpriserna stigit oväntat 
kraftigt. 

Vaccinationstakten i USA har avtagit och mu- 
tationer av COVID-19 sprider sig, trots detta har 
hushållens konsumtion ökat liksom efterfrågan 
på arbetskraft. Även i USA har man beslutat om 

 
 

finanspolitiska stimulanspaket för att höja till- 
växten. 

 
Sveriges ekonomi 
Ekonomin går i cykler med hög-, låg och 
mellankonjunkturer. När denna budget arbetas 
fram går ekonomi bra i Sverige med en relativt 
hög sysselsättningsgrad och en tillväxt i ekono- 
min. 

De tidigare stödåtgärderna för att mildra de 
ekonomiska konsekvenserna i Sverige har tagits 
bort allt eftersom under sommaren och hösten. 
Ekonomin i Sverige har tagit fart under året och 
extra märkbart är detta inom bostadsmark- 
naden där priserna stigit kraftigt under 2021. 
Men även energipriserna har stigit kraftigt un- 
der 2021. 

Att global tillverkningsindustri och varuhandel 
återhämtats så snabbt efter att pandemin drab- 
bade världsekonomin har inneburit ett starkt 
lyft för den svenska exporten. Utrikeshandeln 
och industriproduktionen utgör en rejäl kon- 
trast mot produktionen i den svenska tjänste- 
sektorn, som sammantaget inte alls återhämtat 
sig lika starkt. 

 
Den svenska inflationen, som de senaste måna- 
derna legat ganska nära inflationsmålet på 
2 procent, väntas bli högre det närmaste året, 
innan den sjunker tillbaka igen. Den underlig- 
gande, mer trendmässiga, inflationen är lägre 
och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF- 
inflationen mer varaktigt bedöms ligga kring 2- 
procentmålet. 

http://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk-


2 I huvudsak hämtat från SKR´s cirkulär 21035 
och https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk- 
rapport/2021/penningpolitisk-rapport-september-2021/ 
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Tabell Nyckeltal för den svenska ekonomi, prognos 
 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos 
Procentuell förändring om inte annat 
anges 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP* 2,0 –2,9 4,3 3,6 1,6 1,4 1,8 
Sysselsättning, timmar* -0,2 –3,8 2,2 2,8 1,2 0,7 0,8 
Relativ arbetslöshet, nivå 7,2 8,8 9,0 8,5 8,1 7,8 7,5 
Timlön, nationalräkenskaperna 3,8 4,9 2,5 1,6 2,5 2,6 3,0 
Timlön, konjunkturlönestatisti- 
ken 2,6 2,1 2,9 2,5 2,5 2,6 3,0 

Konsumentpris, KPIF** 1,7 0,5 2,2 2,1 1,8 2,0 2,0 
Konsumentpris, KPI 1,8 0,5 1,9 2,1 1,9 2,3 2,4 
Skatteunderlag, prognos 1,3 2,1 4,3 4,2 3,7 3,3 - 
Befolkning 15-74 år, riket 0,7 0,4 0 0,2 0,3 0,3 0,4 

*Kalenderkorrigerad utveckling. Procentuell förändring om inte annat anges sep -21 

** KPI med fast ränta och konstant skatt 

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner aug-21 och sep-21 
 

Kommunernas ekonomi2 

Kommunernas skatteunderlag ökar med drygt 
4,0 procent kommande år. Det är främst den 
höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 
2021 och 2022 bidrar till ökningen. SKR bedö- 
mer snabbare löneökningar under 2024-2025. 

Den preliminära ökningen av beskattningsbara 
förvärvsinkomster indikerar att skattunderlaget 
kommer att öka med 2,1 procent 2020. Detta är 
en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 
2019. Nivån är en låg ökning och man måste gå 
tillbaka till åren 2009 och 2010 (åren efter fi- 
nanskrisen 2008) för att hitta så låga ökningar 
av de beskattningsbara inkomsterna. 

I höstens budgetproposition lämnas förslag för 
förstärkta generella intäkter för kommuner och 
regioner, men också fler riktade bidrag till kom- 
muner och regioner. De riktade bidragen inne- 
bär ofta att kommunen måste utföra vissa sär- 
skilda arbetsuppgifter eller finansiera del av 
uppdrag själva. Det är viktigt att kommunerna 
inte höjer sina driftskostnader när de utför 
dessa särskilda arbetsuppgifter för att sedan 
sakna finansiering om statsbidraget upphör. 

 
Sundbybergs utveckling 
I och med den tidigare kraftiga tillväxten av bo- 
städer och befolkning i staden finns fortfarande 
behov av investeringar. Befolkningsstrukturen 
(ålder på invånarna) i de nya stadsdelarna har- 
moniserats alltmer med stadens befolknings- 
struktur i helhet. Det innebär att tillväxten i de 
lägre åldrarna inte är så kraftig längre. Det är 
viktigt att prioritera vilken investering som ska 
genomföras och till vilken ambitionsnivå, vilket 
i sin tur har stor påverkan på kommande drifts- 
och avskrivningskostnader. Kommunens kost- 
nader måste följas nogsamt. Samtidigt som ar- 
betet med nya arbetssätt och effektiviseringar är 
nödvändiga för att möta invånarnas behov och 
de resurser staden har. 

 
Demografi och befolkningsutveckling 
Det är en demografisk utmaning för Sverige att 
vi lever länger och blir allt äldre samtidigt som 
behovet av fortsatta investeringar är stort. An- 
talet invånare som använder den kommunala 
servicen har under Corona -pandemin stagnerat 
och även sjunkit för vissa av stadens målgrup- 
per. Hur utvecklingen kommer se ut framöver 
är osäker. Styckkostnaden för många av dessa 
tjänster har stigit under de senaste åren. 

http://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/penningpolitisk-
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Befolkningsutveckling i Sverige3 
 

Statistiska centralbyrån beräknar Sveriges be- 
folkning till 11,0 miljoner invånare år 2034. Be- 
folkningstillväxten sker i allt snabbare takt. In- 
vandringen är högre än utvandringen, vilket är 
en av anledningarna till att befolkningen ökar. 
Efter 2016 har invandringen minskat, framför 
allt beroende på en lägre invandring av perso- 
ner som sökt skydd i Sverige och av deras anhö- 
riga. Utvandringen beror till stor del på hur ar- 
betsmarknaden ser ut. När det är dåliga tider 
söker sig fler utomlands för att jobba, och när 
det är lättare att få jobb stannar fler kvar. En 
annan orsak till befolkningstillväxt är att det 
föds fler än vad som dör. 2020 var nästan var 

femte   person   i   Sverige   65   år   eller   äldre. 
 

SCB skriver också att en annan tydlig föränd- 
ring i befolkningen är att det blir allt vanligare 
att människor i Sverige är födda utomlands. År 
2020 var 20 procent födda i ett annat land. 

 
Befolkningsutveckling i Sundbyberg 

 
Diagrammen nedan beskriver faktiskt utfall för 
2020 och per 2021-06-31 samt senaste befolk- 
ningsprognosen. Vid en halvårsskiftet, per 
2021-06-30, bodde 53 385 invånare i Sundby- 
bergs stad. 

Sundbybergs stads faktiska befolkning och prognostiserade befolkningsförändring under perioden 2020-2035 
per stadsdel. 

 
 
 

I den långsiktiga planeringen är det ibland 
lämpligare att tänka större områden än stads- 
del, det finns heller ingen fysisk barriär där en 
stadsdel slutar och en annan börjar. 

 
Beräkningar på idag kända planerade bostads- 
byggnationer ger att stadens befolkning fortsät- 
ter att öka. 

 
 

3 Befolkningsprognos för Sverige, https://scb.se/hitta-sta- 
tistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningspro- 
gnos-for-sverige/, 2021-09-14 

Antal 
invånare 

80 000 
 

70 000 

Befolkningsprognos antal invånare per stadsdel 
i Sundbybergs stad 

60 000 
 
50 000 
 
40 000 
 
30 000 
 
20 000 
 
10 000 
 

0 

Brotorp/Järvastaden Centrala Sundbyberg Duvbo 
Lilla Alby 
Ör 

Lilla Ursvik 
Ursvik 

Rissne 
Hallonbergen 
Storskogen 

https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/
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Vid planperiodens slut, 2028, beräknas staden 
ha drygt 65 000 invånare. Vissa åldersgrupper 
växer mer än andra. Ökningen är till exempel 
hög för åldersgruppen 1-5 åringar, däremot syns 
inte samma ökning för 6-åringar eller i ålders- 

gruppen 7-12 år. Man kan då anta att utflytt- 
ningen av barnfamiljer med unga barn kommer 
att fortsätta att flytta från staden. 

 
 

Tabellen redovisar prognostiserat antal invånare per åldersgrupp under planperioden 2022-2028 
 

 Faktisk befolkning Befolkningsprognos år 
Åldersklass 2020 2021-06 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
0 år 821 479 849 860 894 948 985 1 028 1 078 1 125 
1-5 år 3 434 3 451 3 444 3 507 3 593 3 723 3 850 3 995 4 162 4 336 
6 år 591 656 646 593 642 636 643 669 694 715 
7-12 år 3 518 3 535 3 522 3 596 3 594 3 652 3 672 3 744 3 841 3 920 
13-15 år 1 398 1 536 1 520 1 564 1 671 1 712 1 783 1 773 1 779 1 811 
16-18 år 1 263 1 273 1 280 1 342 1 411 1 525 1 569 1 660 1 706 1 775 
19-24 år 2 951 2 849 3 025 3 026 3 198 3 376 3 447 3 573 3 754 3 885 
25-44 år 20 611 20 870 21 042 21 221 22 012 22 846 23 362 24 102 24 981 25 814 
45-64 år 11 613 11 780 11 733 11 801 12 035 12 355 12 640 12 937 13 323 13 680 
65-79 år 5 174 5 393 5 339 5 485 5 561 5 637 5 719 5 811 5 875 5 963 
80-89 år 1 128 1 240 1 194 1 259 1 372 1 490 1 585 1 679 1 786 1 896 
90-w 299 323 220 225 226 210 220 220 229 243 
Totalt antal 
invånare 

 
52 801 

 
53 385 

 
53 815 

 
54 479 

 
56 209 

 
58 109 

 
59 474 

 
61 190 

 
63 207 

 
65 163 

Prognos procentuell 
befolkningstillväxt 1,11% 0,81% 1,23% 3,18% 3,38% 2,35% 2,89% 3,30% 3,09% 

 
 

Arbetsmarknad 
Utvecklingen av andelen förvärvsarbetande är 
viktig för finansieringen av stadens verksam- 
heter och välfärden. Fler antalet arbetade tim- 
mar i ekonomin skapar resurser till staden. En 
stark lokal arbetsmarknad minskar kommu- 
nens kostnader för stödinsatser och skapar möj- 
ligheter för den enskilda invånaren till delaktig- 
het i samhället och egen försörjning. 

 
Tabell: Andel öppet arbetslösa4 

 

Öppet arbetslösa. Andel av arbetskraften, % 
(årligen augusti) 

 Kvinnor Män Totalt 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Sundbyberg 6,6 4,6 6,9 4,9 6,8 4,7 
Stockholms 
län 6,3 4,3 6,4 4,4 6,3 4,4 

Riket 5,3 3,7 5,8 4,0 5,6 3,8 
 
 

4 Källa: https://arbetsformedlingen.se/statistik/sok-statistik 

 
Förvärvsintensiteten, andel förvärvsarbetande i 
förhållande till befolkningen har ökat från 78,3 
(2014) till 81,8 (2019)5. 

De omställningar som arbetsmarknaden gjort 
under pandemiåren 2020-2021 påverkar ar- 
betslösheten. För Sundbyberg har den sjunkit 
under 2021, även om den är högre än snittet i 
länet. 

 
Kompetensförsörjning 
Stadens geografiska närhet till en stor arbets- 
marknad är i stort positiv, men möjliggör också 
att medarbetare blir mer lättrörliga och ställer 
höga krav på organisationen och ledarskapet. 
Det är viktigt att vara och uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare för att lyckas med kompe- 
tensförsörjningen. 

 

Det finns fler riktade statsbidrag för att stärka 
 
 

5 Källa SCB, Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per 
kommun, 2019 
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medarbetare i flera av kommunens verksam- 
heter i föreslagen budget av regeringen. 

 
Finansiell analys 

Faktorer som påverkar på stadens 
skatteunderlag 

Det råder fortfarande viss osäkerhet i både om- 
världen och i svensk ekonomi. 

Kommunerna generellt har en tuff tid framför 
sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. 
Utmaningen blir större då åldersgrupper som 
utgör huvuddelen av kommunernas åtagande 
inte kommer att mötas med en ökning av skat- 
teunderlaget i samma omfattning. 

Staten har under pandemin utökat de generella 
statsbidragen till kommuner och regioner un- 
der 2020-2021 och föreslår fortsatt statliga stöd 
under 2022-2024. Många bidrag är riktade, vil- 
ket ställer krav på att kommunen inte låser sig i 
högre driftkostnader som senare saknar finan- 
siering. 

För att klara utmaningarna krävs långsiktigt 
hållbara planeringsförutsättningar från staten 
och tydliga spelregler som inte hämmar möjlig- 
heterna för effektiviseringar. 

Sundbybergs stads finansiering kommer till 
största del från skatteintäkter från stadens invå- 
nare och baseras på stadens men också på rikets 
skatteunderlag och på det kommunala utjäm- 
ningssystemet. Skatteunderlagstillväxten be- 
stäms av hur lönesumman utvecklas, det vill 
säga av löneökningar och antalet arbetade tim- 
mar. Stadens skattekraft i andel av rikets brukar 
också benämnas medelskattekraft. Om stadens 
skattekraft är lägre än rikets så erhåller kommu- 
nen en del av de medel som staten lägger in i det 
kommunala utjämningssystemet. För 2022 be- 
räknas Sundbybergs stads skattekraft till 118,0 
procent. 

Sundbybergs stads prognostiserade skattekraft 
under perioden 2021-2027 

 

 

Ekonomiska budgetantaganden 

Staden följer vanligen Sveriges kommuner och 
regioners förslag på antagande vi budgetering. 
För budget 2022 har SKRs antagande från aug- 
21 används. 

Följande antagande är gjorda i beräkningarna 
för budget 2022 med plan för 2023-2025, för 
2026-2028 antas 2025 års nivå. 

Föreslagen skattesats bedöms kunna ligga kvar 
på samma nivå som i budget 2021 under 2022- 
2028. KPIF som är KPI med fast ränta är ett 
mått på underliggande inflation och syftar till 
att ta bort effekten av förändrade räntesatser 
från KPI. Den stora kostnadsposten hyreskost- 
nader är för 2022 kalkylerade med KPI-utveckl- 
ing. 2022 föreslås bli sista året som nämnderna 
med får kompensation för ökade lokalkostnader 
genom resursfördelningsmodellen. Framöver 
föreslås att nämnden i budgetarbetet får redo- 
göra för sina förändrade lokalkostnader. 

PO-påslaget är beräknat utifrån stadens beräk- 
nade kostnader för sociala avgifter och pens- 
ionskostnader och antas till samma nivå som i 
budget 2021, vilket är samma nivå som SKR re- 
kommenderar kommuner generellt. 

Kr/inv 
350 000 

Skattekraft prognos % av 
rikets 

120% 

300 000 118% 

250 000 116% 

200 000 114% 

150 000 112% 

100 000 110% 

Skattekraft, kr/inv Skattekraft i procent av rikets 
Prognos -streckad linje 
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Antagande för budget 2022 och planåren fram 
till 2025. 

 

Antaganden      (%) 

 Bud- 
get 

2021 

Pro- 
gnos 
2021 

Bud- 
get 

2022 

Plan 
 
2023 

Plan 
 

2024 

Plan 
 

2025 
Internränta, SKL (feb- 
21) 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

KPIF*, prognos enl. SKL 
(aug-21) 0,8 1,8 1,5 1,9 2,0 2,0 

KPI, Prognos enl. SKL 
(aug-21) 

 
0,7 

 
1,5 

 
1,6 

 
2,1 

 
2,4 

 
2,4 

Löneökningar, timlön 
enl SKL och Sundby- 
bergs stad (aug-21)** 

 

2,2** 

 

2,9 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,4 

 

2,3 

PO-påslag*** 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17 39,17 

Beräknad skattesats 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 

* KPIF är KPI med fast ränta 
** Källa Sundbybergs stads budget 2021 och SKL apr-21 
*** Beräknad nivå för kostnadstäckning 

Budgeterat resultat 

Intäkter och kostnader 
Med resultat avses balansen mellan löpande 
kostnader och intäkter. 

Nämnderna är ansvariga för att hålla en budget 
i balans och att budgeterade intäkter kommer 
staden tillhanda. I de fall resultatkrav har fast- 
ställts i kommunfullmäktiges budget ansvarar 
nämnden för att dessa uppnås. 

 
Balanskrav 
I kommunallagen ställs krav på att kommu- 
nerna ska klara det årliga balanskravet. Balans- 
kravet innebär att intäkterna varje år måste ba- 
lansera kostnaderna. Med intäkter menas samt- 
liga intäkter exklusive reavinster. Blir resultatet 
negativt måste det regleras inom tre år. Full- 
mäktige får enligt kommunallagen besluta om 
att reglering av ett negativt balanskrav inte ska 
göras om det finns synnerliga skäl. 

 
Resultatbudget 
Utifrån angivna antaganden avseende befolk- 
ningsutveckling, skatteintäkter samt nämnder- 
nas mål och uppdrag beräknas följande resul- 
tatbudget. 
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Resultatbudget 

 
Tabell budgeterat resultat 2022-2028 

 
 
 
 

 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Prognos 
2021, T2 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Verksamhetens intäkter* 502,3 477,3 451,4 453,2 454,8 454,8 457,1 459,5 459,7 
Verksamhetens kostnader -2 968,8 -2 963,9 -3 072,2 -3 044,5 -3 161,6 -3 296,5 -3 410,2 -3 534,8 -3 648,9 
Avskrivningar -171,3 -166,7 -180,2 -188,9 -198,1 -207,5 -222,9 -239,8 -296,5 
Verksamhetens nettokost- 
nader 

 
-2 637,8 

 
-2 653,3 

 
-2 801,0 

 
-2 780,2 

 
-2 904,9 

 
-3 049,2 

 
-3 176,0 

 
-3 315,1 

 
-3 485,7 

Skatteintäkter 2 672,9 2 742,7 2 945,0 3 071,8 3 202,6 3 339,9 3 555,9 3 794,3 4 007,0 
Generella statsbidrag och ut-          

jämning -124,7 -169,9 -259,5 -263,9 -172,6 -120,1 -212,4 -219,4 -221,4 
Finansiella intäkter 116,1 126,1 159,8 23,3 23,6 23,8 21,9 21,9 21,9 
-varav utdelning 111,0 121,0 155,8 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
Finansiella kostnader -26,5 -26,5 -44,3 -50,9 -56,8 -62,1 -64,7 -68,5 -71,2 

Resultat efter finansiella 
poster 

 
0,0 

 
19,1 

 
0,0 

 
0,1 

 
91,9 

 
132,3 

 
124,7 

 
213,2 

 
250,6 

 
varav jämförelsestörande 

         

poster          

Reavinster anl. tillgångar          

mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat exkl. jämfö- 
relsestörande poster 

 
0,0 

 
19,1 

 
0,0 

 
0,1 

 
91,9 

 
132,3 

 
124,7 

 
213,2 

 
250,6 

 
 
 
 
 

I verksamhetens intäkter och kostnader beräk- 
nas nämndens externa intäkter och kostnader 
inklusive mellanhavanden mellan nämnderna, 
dock inte eventuella intäkter och kostnader 
inom nämnden. 

Volymförändringar kopplade till befolknings- 
prognos är omhändertagna i budgetberäkning- 
arna liksom av nämnderna behovsbedömda vo- 
lymer som kompenseras till fullo. 

För 2023 antas en effektivisering om -5,43 pro- 
cent på verksamhetens kostnader för att planå- 
ret ska få en balanserad budget. De ökade skat- 
teintäkterna för planåren 2024- 2028 inklude- 
rar eftersläpningsbidrag i det kommunala ut- 
jämningssystemet på 37,3-77,2 mnkr. Om be- 
folkningstillväxten blir lägre än nuvarande be- 

 
folkningsprognos kommer eftersläpningsbidra- 
get för befolkningstillväxten att justeras ner el- 
ler bli till noll. 

Budgeten balanserar men beräknas inte bidra 
till att öka det egna kapitalet för 2022. Resultat 
i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag går inte att beräkna vid budgeterat 
nollresultat. 

 
Ramfördelning per nämnd 
Nämndernas ramar utgår från föregående års 
budget samt ovan nämnda antaganden. 

Kommunbidraget är beräknat till 2 752,3 mnkr 
för 2022. Kompensation för volymrelaterade 
förändringar, det vill säga där behovet hos sta- 
dens invånare har bedömts bli större och att sta- 
dens invånare blir fler, uppgår till totalt 40,7 
mnkr. 
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Beräknade ramar (kommunbidrag) nämnder, budget 2022-2024 

Reserveringar 
Utifrån resursfördelningsmodellen är hälften av 
volymtilldelningen, baserad på förändringar i 
befolkningsprognosen, fördelad till berörda 
nämnders ramar. Den andra hälften reserveras 
och ingår i budgeten för finansförvaltningen. 

 
Fördelning av volymreserven sker efter volym- 
avstämning i samband med tertialrapportering 
för augusti. Modellen har under de senaste 
åren utvecklats för att förenkla beräkningen av 
volymrelaterade komponenter. För volymer 
som inte har direkt koppling till förändringar i 

antalet invånare görs bedömningar för dess ut- 
veckling under planperioden. De benämns för 
”behovsbedömda volymer”. De behovsbe- 
dömda volymerna omhändertagits till fullo och 
därmed ökat respektive berörd nämnds ram. 
I och med principerna för ekonomistyrning 
kan stadens nämnder, vid beslut av nämnden, 
balansera över- och underskott mellan år. 
Detta ska ske per resultatenhet och därför kan 
också budgeten beräknas per resultatenhet. I 
stadens antaganden har hänsyn tagits till ett 
eventuellt uttag av respektive nämnds resultat- 
fond med 8,1 mnkr för 2022 som reserverats 
som kostnad hos finansförvaltningen. 

 
 
 

Tabell budgeterade ramar (kommunbidrag) för nämnder 2022-2024 
 
 
 

 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunstyrelsen 149,1 182,3 181,1 185,1 
Grundskole- och gymnasienämnden 750,3 775,2 766,6 801,9 
Förskolenämnden 392,2 406,8 401,5 418,8 
Kultur- och fritidsnämnden 148,7 154,7 153,7 159,0 
Äldrenämnden 374,3 390,0 386,9 403,5 
Social- och arbetsmarknadsnämnden 612,8 654,2 650,6 685,3 
Stadsmiljö och tekniska nämnden 164,1 170,2 167,3 176,8 
Byggnads- och tillståndsnämnden 10,0 10,4 10,4 10,6 
Valnämnden 0,3 2,4 0,3 1,3 
Överförmyndarnämnden 4,0 4,2 4,0 4,1 
Kommunfullmäktiges revisorer 1,9 1,9 1,9 1,9 
Summa 2 607,7 2 752,3 2 724,3 2 848,3 
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Investeringar 
Nämnderna tilldelas en investeringsram där 
nämnden i enlighet med principer för investe- 
ringar i viss mån själva kan prioritera och pla- 
nera. En hållbar investeringsnivå uppnås ge- 
nom självfinansiering av investeringar. 

Stadens utrymme för självfinansiering av inve- 
steringar kan schablonmässigt sägas utgöras av 
årets resultat och summan av årets avskriv- 
ningar. 

Under planperioden planeras investeringar på 
totalt 5 335,6 mnkr. För 2022 beräknas investe- 
ringarna till 576,3 mnkr. En mer detaljerad in- 
vesteringsplan finns som bilaga 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Investeringarna föreslås finansieras genom ny- 
upplåning. 

 

Ersättningsinvesteringar Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
 2024 

Ersättningsinvesteringar, mnkr 88,0 121,1 93,5 
 88,0 121,1 93,5 

Lokalförsörjning 
Stadens verksamhetslokaler behöver utvecklas 
och anpassas allt eftersom målgruppernas be- 
hov förändras. 

Staden står inför en period av mycket omfat- 
tande investeringar i verksamhetslokaler och 
behov av att hyra in verksamhetslokaler. 

Utgångspunkten är nämndernas bedömda lo- 
kalbehov 2022–2034 vilken baserar sig på bo- 
stadsbyggnadsprognos och befolknings pro- 
gnos. 

Förutom behovet som uppkommer genom den 
ökade befolkningen står staden inför flera er- 
sättningsinvesteringar när tillfälliga bygglov 
inte går att förlänga. För 2022 beräknas kost- 
naden för investeringar i verksamhetslokaler till 
ca 149,5 mnkr. 

Se bilaga 4 för Sundbybergs stads lokalförsörj- 
ningsplan. 

 

Tabellen visar föreslagna investeringsramar för stadens nämnder för 2022- 2028 
 

  
Investeringsplan 2022-2028 

 

 
 
(mnkr) 

Bud- 
get 

2021 

 
Plan 
2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

 
Plan 
2025 

 
Plan 
2026 

 
Plan 
2027 

 
Plan 
2028 

 
2022- 
2028 

Kommunstyrelsen 123,5 182,1 148,7 183,7 495,7 627,7 467,7 310,7 2 416,1 
Grundskole- och gymna- 
sienämnd 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
17,5 

 

Förskolenämnd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0  
Kultur- och fritidsnämnd 17,5 13,0 15,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 94,5  
Äldrenämnd 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0  
Social- och arbetsmark- 
nadsnämnd 

 
3,6 

 
4,2 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
19,8 

 

Stadsmiljö- och teknisk 
nämnd 

 
391,0 

 
368,6 

 
518,7 

 
506,0 

 
401,0 

 
355,2 

 
344,3 

 
257,9 

 
2 751,7 

 

Byggnads- och till- 
ståndsnämnd 

 
0,0 

 
1,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,0 

 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Revision 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Summa 543,6 576,3 692,5 713,1 920,1 1 006,3 835,4 592,0 5 335,6 

   

 
Utrymme för självfinansiering Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Årets resultat, mnkr 0,0 0,1 91,9 
Årets avskrivningar, mnkr 180,2 188,9 198,1 

Utrymme för återinvesteringar 180,2 189,0 290,0 
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Resultat-och balansbudget med kassaflödesanalys för budgetåret 2022 och plan 
2023-2024 

 

 
Balansräkning 
Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten för 
2022 med inriktning för 2023 och 2024 har på 
stadens tillgångar och skulder. Den är upp- 
rättad utifrån förutsättningar i bokslut 2020, 
beräknad prognos för 2021 och budget 2022. 
Planerade investeringar, inköp och budgeterade 
resultat ger följande balansräkning. 

Soliditet 
Soliditeten, inklusive pensionsåtagande, beräk- 
nas i budget 2022 till 55,1 procent. 

 

Soliditet inkl pensionsåtagande Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Soliditet inkl pensionsåtagande 
(%) 

 
55,1% 

 
51,7% 

 
50,3% 

 55,1% 51,7% 50,3% 

 
 
 
 
 

Budgeterad resultatbudget 2022-2024 
 

  
Resultatbudget 

 
(mnkr) 

Budget 
2021 

Prognos 
2021, T2 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens intäkter* 502,3 477,3 451,4 453,2 454,8 
Verksamhetens kostnader -2 968,8 -2 963,9 -3 072,2 -3 044,5 -3 161,6 
Avskrivningar -171,3 -166,7 -180,2 -188,9 -198,1 
Verksamhetens nettokostnader -2 637,8 -2 653,3 -2 801,0 -2 780,2 -2 904,9 
Skatteintäkter 2 672,9 2 742,7 2 945,0 3 071,8 3 202,6 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

 
-124,7 

 
-169,9 

 
-259,5 

 
-263,9 

 
-172,6 

Finansiella intäkter 116,1 126,1 159,8 23,3 23,6 
-varav utdelning 111,0 121,0 155,8 19,0 19,0 
Finansiella kostnader -26,5 -26,5 -44,3 -50,9 -56,8 
Resultat efter finansiella poster 0,0 19,1 0,0 0,1 91,9 
varav jämförelsestörande poster      
Reavinster anl. tillgångar mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Exploatering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets resultat exkl. jämförelse- 
störande poster 

 
0,0 

 
19,1 

 
0,0 

 
0,1 

 
91,9 
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Balansbudget 2022-2024 

Balansbudget 2022-2024 
 
 
 

Budget 
(mnkr) 2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

 Budget 
2024 

Tillgångar         
Anläggningstillgångar      
- materiella; mark, byggnader o tekn. anl. 3 570,7 3 864,7 4 229,9  4 602,3  
- materiella; maskiner och inventarier 91,8 90,7 90,7  90,7  
- aktier och andelar 686,5 684,8 684,8  684,8  
- kapitalförvaltning 230,6 256,5 256,5  256,5  
- långfristiga fordringar 114,3 107,2 107,2  107,2  
Omsättningstillgångar      
- exploateringsfastigheter 82,9 53,0 53,0  53,0  
- fordringar 126,8 164,5 164,5  164,5  
- kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0  0,0  
- kassa och bank 0,4 0,2 0,2  0,2  

Summa tillgångar 4 904,0 5 221,6 5 586,8  5 959,2  
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 3 208,5 3 330,3 3 330,4  3 422,4  
- varav årets resultat 0,0 0,0 0,1  92,0  
Avsättningar för pensioner 328,3 392,2 402,9  418,4  
Andra avsättningar 5,4 5,4 5,4  5,4  
Skulder      
- långfristiga skulder 442,9 931,2 1 285,6  1 550,5  
- kortfristiga skulder 468,9 112,5 112,5  112,5  
- checkkredit 450,0 450,0 450,0  450,0  
Summa eget kapital och skulder 4 904,0 5 221,6 5 586,8  5 959,2  

 
 
 

Kassaflöde 
Kassaflödesanalysen nedan visar vilka effekter 
budgeten för 2022 med plan för 2023-2028 har 
på stadens betalflöden, likviditet. Analysen 
visar vilket bidrag den löpande verksamheten 

 
lämnar, hur mycket investeringsverksamheten 
förbrukar samt vilket tillflöde i form av lån som 
krävs för att hålla en oförändrad likviditet. 
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Kassaflödesanalys Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat före extraordinära poster 0,0 0,0 0,1 92,0 
Justeringar för ej likviditetspåverkande pos- 
ter: 

 
201,3 

 
330,0 

 
199,0 

 
213,5 

Ökning/minskning av exploateringsverk- 
samhet 

 
11,0 

 
30,0 

 
0,0 

 
0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -31,0 -38,0 0,0 0,0 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18,0 -356,0 0,0 0,0 
Medel från den löpande verksamheten 199,3 -34,0 199,1 305,5 
Investeringsverksamheten     

Förvärv av materiella anläggningstillgång -543,6 -461,0 -554,1 -570,5 
Försäljning av materiella anläggningstill- 
gång 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förvärv av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av finansiella anläggningstill- 
gång 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -1,0 7,0 0,0 0,0 
Medel från investeringsverksamheten -544,6 -454,0 -554,1 -570,5 
Finansieringsverksamheten     

Ökning/minskning av långfristiga skulder 345,3 488,0 355,0 265,0 
Ökning/minskning av kortfristiga place- 
ringar 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Medel från finansieringsverksamheten 345,3 488,0 355,0 265,0 
Årets kassaflöde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Likvida medel vid årets början 0,0 0,0 0,0 0,0 
Likvida medel vid årets slut 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

Finansförvaltning 
Under finansförvaltningen redovisas de sam- 
lade kostnaderna för pensioner och arbetsgivar- 
avgifter, stadens skatteintäkter, intäkter för fas- 
tighetsavgifter med mera. Finansförvaltningen 
tillgodogörs interna ersättningar för pensioner 
och personalomkostnadspålägg från nämn- 
derna. Här upptas finansiellt resultat, aktieut- 
delning samt interna ränteersättningar från 
nämnder för investeringar. 

 
Skatteintäkter och utjämning 
Prognosen över skatteunderlaget för 2022, det 
vill säga kommunnivåernas förvärvsinkomster 
under 2020, är räknat utifrån en bedömning av 
utvecklingen under inkomståren 2020 och 
2021. Gällande prognos utgår från Sveriges 
Kommuner och Regioners bedömning i slutet 

av september 2021. De år Sundbybergs stad 
prognostiseras att växa i stark takt erhåller sta- 
den kompensation av skatteintäkter i utjäm- 
ningssystemet, så kallad eftersläpningseffekt. 
Skatteunderlaget är uppräknat med drygt 4,0 
mkr för 2022 till följd av det. Stadens skatteun- 
derlag, utan hänsyn till den kommunala utjäm- 
ningen, beräknas öka med 3,6 procent 2022. 
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 2 945,0 
mnkr år 2022. Beräkningarna bygger på en 
oförändrad skattesats på 18,90 procent. 

LSS-utjämningen ökar alltjämt och stadens bi- 
drag (kostnad) till LSS-utjämningen beräknas 
till 137,3 mnkr för 2022 och enligt prognos till 
128,0 mnkr för år 2021. Utjämningen fastställs 
slutligen i februari 2022. 
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Tabell Skatteintäkter och utjämning antagen nivå i Sundbybergs stads budget 2022 

 
 

Skatteintäkter och utjämning, 
(sep-21) 

 
Budget 
2021 

Prog. 
2021 
(sep- 
21) 

 
Budget 

2022 

 
Plan 
2023 

 
Plan 
2024 

 
Plan 
2025 

 
Plan 
2026 

 
Plan 
2027 

 
Plan 
2028 

Skatteintäkter inkl. slutavräkning 2 672,8 2 757,2 2 945,0 3 071,8 3 202,6 3 339,9 3 555,9 3 794,3 4 006,9 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift -12,9 -16,7 -66,3 -69,4 -22,8 53,4 27,4 16,6 55,8 

Kostnadsutjämning -232,1 -239,1 -248,7 -210,7 -163,5 -168,4 -215,9 -192,0 -209,7 

Regleringsbidrag/-avgift 157,4 156,6 134,4 96,4 98,3 84,3 69,0 53,6 35,2 

Strukturbidrag 0,0         
Införandebidrag 0,0         
LSS-utjämning -129,3 -128,0 -137,3 -138,7 -143,0 -147,9 -151,3 -155,9 -161,0 

Fastighetsavgift 56,9 57,2 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 

Extra statsbidrag 35,3         
Summa skatteintäkter, utjäm- 
ning och fastighetsavgift 2 548,1 2 587,2 2 685,5 2 807,8 3 030,0 3 219,7 3 343,5 3 575,0 3 785,6 

 
 

Finansiellt resultat 
Stadens finansiella intäkter minus fi- 
nansiella kostnaderna utgör stadens fi- 
nansiella resultat, så kallat finansnetto. 

Inom finansiella intäkter återfinns rän- 
teintäkter, utdelningar samt övriga fi- 
nansiella poster vilka till exempel kan 
vara ersättning för utställd borgen. Ut- 
delning beräknas till 155,8 mnkr. 

Finansiella kostnader utgörs av ränte- 
kostnader för utnyttjad kredit eller 
upptagande av lån, där tillkommer 
även ränta på pensionsavsättning och 
finansiell del av den överenskommelse 
som staden gjort med Trafikverket om 
medfinansiering vid utbyggnaden av 
Mälarbanan genom nedgrävning i cen- 
trala Sundbyberg och Tvärbanan. 

Det finansiella resultatet, inklusive ut- 
delning, budgeteras sammantaget till 
110,3 mnkr för 2022. 

Pensioner 
Stadens budgeterade kostnader för ut- 
betalning av pensioner beräknas för år 
2022 uppgår till 120,8 mnkr. 

Pensionsavgifterna för stadens an- 
ställda beräknas uppgå till 60,6 mnkr, 
dessa betalas ut och placeras enligt den 
anställdes önskan. På stadens 
pensionskostnader betalas särskild 
löneskatt med 24,26 procent, vilket 
ingår i nedanstående tabell. 

 

Pensionskostnader inkl löneskatt  (Mnkr) 

 Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Pensionsutbetalning 45,8 44,8 45,4 
Pensionsavgifter 60,6 63,9 66,2 
Förändring Pensionsskuld 14,4 12,5 17,3 
Summa 
Pensionskostnad 

 
120,8 

 
121,2 

 
128,8 
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Bilaga 1 – Investeringsbudget 2022 
 
 

 
Nämnd 

 
Investering 

Bud- 
get 

2021 

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 

2022 2023 2024 2025 2 026 2027 2028 

Kommunstyrelsen Strategiska 0 36,6 31,2 31,2 31,2 39,2 69,2 69,2 
Lokaler 95 117,0 87,0 120,0 454,0 543,0 398,0 241,0 
Ersättningsinveste- 
ringar (Lokaler) 

28 28,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inventarier 0,5 0,5 0,5 2,5 10,5 45,5 0,5 0,5 
Totalt kommunstyrelsen 123,5 182,1 148,7 183,7 495,7 627,7 467,7 310,7 
Grundskole- och 
gymnasienämnden Inventarier 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Totalt grundskole- och gymnasienämnden 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Förskolenämnden Inventarier 3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Totalt förskolenämnden 3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Inventarier 3,6 4,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden 3,6 4,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
Äldrenämnden Inventarier 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Totalt äldrenämnden 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Kultur- och fritidsnämnden Strategiska 0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ersättningsinveste- 
ringar inkl. övriga 

12,5 5,4 6,6 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

Inventarier 5 3,4 8,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Totalt kultur- och fritidsnämnden 17,5 13,0 15,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden Strategiska 329 302,1 420,5 441,7 330,1 283,2 269,6 186,6 

Ersättningsinveste- 
ringar inkl. övriga 

50 54,6 84,5 54,6 58,0 58,6 60,1 61,1 

Inventarier 12 11,9 13,7 9,7 12,9 13,5 14,6 10,2 
Totalt stadsmiljö- och tekniska nämnden 391 368,6 518,7 506,0 401,0 355,3 344,3 257,9 

Byggnads och tillståndsnämnd Inventarier  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totalt Byggnads och tillståndsnämnd  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala investeringar under planperioden 543,6 576,4 692,5 713,1 920,1 1 006,4 835,4 592,0 
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Bilaga 2 – IT-prislista år 2022 
Priserna i denna prislista gäller hela året för Sundbybergs stads IT-verksamhet (exklu- 
sive bolagen). I användarkonton ingår servicedesk, stadens IT-support, nätverksteknik, 
lagring. IT-säkerhet samt delar av Office-paketet som ingår i respektive nivå av använ- 
darkonto. 

 

Pris för IT-utrustning och 
Digitala tjänster per år (kr) 

 
 

2022 

 
 

2021 

Beräk- 
nad för- 
ändring 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028 

Telefonitjänster          
Telefonabonnemang genom stadens 
växel* 

 
3 000 

 
3 950 

 
-950 

 
3 000 

 
3 000 

 
3 000 

 
3 000 

 
3 000 

 
3 000 

Mobilabonnemang* 840 1 188 -348 840 840 840 840 840 840 
Datorer          
Bärbar dator standard 4 620 4 500 120 4 850 4 850 4 850 4 850 5 100 5 100 
Bärbar dator standard "fleranvän- 
dare" 

 
6 020 

 
5 900 

 
120 

 
6 320 

 
6 320 

 
6 320 

 
6 320 

 
6 640 

 
6 640 

Bärbar Workstation 6 420 6 300 120 6 740 6 740 6 740 6 740 7 080 7 080 

Stationär 3 720 3 600 120 3 900 3 900 3 900 3 900 4 100 4 100 
Stationär "fleranvändare" 5 120 5000 120 5 380 5 380 5 380 5 380 5 650 5 650 
Stationär Workstation 8 280 8 160 120 8 700 8 700 8 700 8 700 9 140 9 140 

Elevdator (Windows 10) 3 700 3 700 0 3 890 3 890 3 890 3 890 4 100 4 100 

Elevdator (Chromebook) 1 350 1 350 0 1 420 1 420 1 420 1 420 1 500 1 500 

Bildskärm och dockningsstation          
Dockningsstation för bärbar dator 480 480 0 480 480 480 480 480 480 
Skärm 24 tum 480 480 0 480 480 480 480 480 480 
Skärm 27 tum 620 620 0 700 700 700 700 700 700 

Användarkonton- Typ av användare          
OnlineAnvändare 1 980 1 880 100 2 120 2 120 2 120 2 270 2 270 2 270 
Kontorsanvändare 6 085 5 685 400 6 510 6 510 6 510 6 970 6 970 6 970 
Kontorsanvändare (Säkerhet) 8 200 7 800 400 8 780 8 780 8 780 9 400 9 400 9 400 
Äldreförvaltningen "Externa" 1 250 1 250 0 1 340 1 340 1 340 1 440 1 440 1 440 
Anställd utbildning** 3 080 2 880 200 3 300 3 300 3 300 3 530 3 530 3 530 

Elever* 75 75 0 75 75 75 75 75 75 

*Inklusive 5 GB mobilsurf/månad. 
** medarbetare och elever inom utbildning har en annan form av licenskostnader med ett lägre pris. 

Beskrivning av användarkonto 
 

 
Online-användare 

 
 

Kontorsanvändare 
 
 

Användare inom utbildning 

Online-användaren har tillgång till Officepa- 
ketet med tillhörande molntjänster via webb- 
läsare. 
Kontorsanvändaren har tillgång till Officepa- 
ketet med tillhörande molntjänster lokalt på 
sin egen dator samt via webbläsare. 
Medarbetare inom utbildning har tillgång till 
Officepaketet med tillhörande molntjänster 
lokalt på sin egen dator samt via webbläsare. 
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Bilaga 3 - Verksamheternas grunduppdrag 
 

Stadens nämnder 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, 
ledning, uppföljning och att ha uppsikt över 
stadens verksamheter och strategiska frågor. 
Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger 
översikts- och detaljplanering, exploaterings-
frågor, näringsliv, kommunikation, arbetsgivar-
frågor, ekonomi, lokalförsörjning, stadens 
upphandlings- och inköpsverksamhet och 
social- och ekologisk hållbarhet. 

 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden ansvarar för förskole- 
verksamheten i form av förskola, pedagogisk 
omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna 
upp till fem år. Nämnden ger också tillstånd och 
bidrag till enskild förskoleverksamhet och 
utövar tillsyn av den. 

 
Grundskole- och gymnasienämnden 
Grundskole- och gymnasienämnden ansvarar 
för grundskola, grundsärskola, förskoleklass 
och skolbarnomsorg. Därutöver ansvarar 
nämnden för kommunens uppgifter inom 
gymnasieverksamheten i form av gym- 
nasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ger 
också tillstånd till och utövar tillsyn av enskild 
skolbarnomsorg och lämnar bidrag till deras 
verksamhet och till grundskolor i extern regi.  
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar 
för åtgärder enligt socialtjänstlagen (SoL) för 
barn, ungdomar och deras familjer samt 
enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser 
på grund av sociala, psykiska, och/eller 
beroendeproblem eller som har någon form av 
funktionsnedsättning och därför behöver stöd 
enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) eller SoL. I ansvaret 
ingår även hemtjänst, färdtjänst och 
riksfärdtjänst för personer under 65 år. 
Nämnden ansvarar också för det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) för unga under 20 år, 
kommunal vuxenutbildning vilket innefattar 

 
utbildning på grundläggande och gymnasial 
nivå, utbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå för personer med 
utvecklingsstörning (särvux) samt 
utbildning i svenska för invandrare (sfi), 
och yrkeshögskoleutbildning. Vidare 
ansvarar nämnden för kommunens 
flyktingmottagande, budget- och skuld-
rådgivning och kommunala åtgärder för att 
förebygga arbetslöshet. 
 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden 
Stadsmiljö och tekniska nämnden ansvarar 
för frågor som rör förvaltning och drift av 
allmän platsmark samt ny- och ombyggnad 
av stadens infrastruktur. I nämndens ansvar 
ingår att planera, utveckla och hålla rent i 
kommunens parker och grönområden. Däri 
ligger bland annat ansvar för renhållning 
och förvaltning av kommunala naturvårds- 
områden och naturreservat. Nämnden an- 
svarar även för den kommunala väghåll- 
ningen, för trafikplanering och parkerings-
övervakning. Måltidsservice, stadens 
telefoni- och växeltjänster, kart- och mät-
verksamhet, stadshusservice, samt 
hanteringen av IT och digitalisering i staden 
ingår också i nämndens ansvar. 

 
Byggnads- och tillståndsnämnden 
Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar 
för att fullgöra kommunens tillsyns- och 
myndighetsuppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet och miljöområdet. 
Nämnden ansvarar också för tillfällig 
upplåtelse av stadens mark. Nämnden 
ansvarar vidare för tillståndsgivning, tillsyn 
och kontroll inom
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alkohol- och tobaksområdet, receptfria läke- 
medel, registrering och tillståndsprövning 
av lokala lotterier. Nämnden ansvarar också 
för handläggning av parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, samt prövning av bostads- 
anpassningsbidrag och återställande av bo- 
städer. 

 
Äldrenämnden 
Äldrenämnden ansvarar för insatser enligt 
socialtjänstlagen så som äldreomsorg, hem- 
tjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsbo- 
ende med mera för personer över 65 år. Hit 
hör också färdtjänst och riksfärdtjänst för 
personer över 65 år. Andra delområden är 
särskilda boendeformer och att leda hälso- 
och sjukvården och rehabilitering för perso- 
ner över 65 år som bor i särskilda boenden. 

 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden ansvarar för att 
fullgöra kommunens uppgifter i överför- 
myndarfrågor, besluta om förordnande av 
förvaltare och gode män samt att utöva till- 
syn över deras verksamhet. 

 
Valnämnden 
Valnämnden i Sundbyberg är den lokala val- 
myndigheten. Nämnden genomför de all- 
männa valen och EU-valet på lokal nivå i 
Sundbyberg. Nämnden ser bland annat till 
att det finns vallokaler och röstmottagare 
samt svarar för förtidsröstningen. Vid sidan 
om den lokala valmyndigheten finns en reg- 
ional kontrollinsats på länsstyrelserna och 
en central valmyndighet i Sverige. 

 
Stadens bolag 

 
Sundbybergs stadshus AB 
Sundbybergs stadshus AB är moderbolag i 
Sundbybergs stads helägda bolagskoncern. 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag 
som indirekt ägs av Sundbybergs stad. Mo- 
derbolaget har den sammanhållande och 
samordnande funktionen för dotterbolagen 
i koncernen. Bolaget svarar för bolagskon- 
cernens övergripande utveckling och strate- 
giska planering samt ansvarar för styrning, 
kontroll och uppföljning av dotterbolagens 
verksamhet utifrån kommunfullmäktiges 
uppdrag. 

Fastighets AB Förvaltaren (publ) 

Fastighets AB Förvaltaren är Sundbybergs 
egen hyresvärd. Förvaltaren började sin 
verksamhet år 1947 och ska bidra till att 
skapa ett varierat bostadsutbud, ett attrak- 
tivt boende och en sund bostadsmarknad 
som ger nuvarande och nya Sundbybergare 
valfrihet i val av bostad i staden. Bola-get ska 
erbjuda hyresgästerna möjlig-het till in- 
flytande i sitt boende och ska ta ett socialt 
bostadsansvar. 

 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB förvaltar 
arbetsplatser och lokaler inom Sundbybergs 
stad. Bolagets syfte är att främja lokal- och 
arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs 
stad. 

 
Sundbyberg Avfall och Vatten AB 
I bolaget Sundbyberg Avfall & Vatten AB 
samlas den kommunala verksamheten för 
avfall, vatten och avlopp. Bolaget har hel- 
hetsansvaret för all hantering och drift av 
vatten, avlopp och avfall. 

 
Sundbybergs stadsnätsbolag AB 
Sundbybergs stadsnätsbolag AB äger, ut- 
vecklar och förvaltar en robust fiberoptisk 
nätinfrastruktur (kanalisation och fiberkab- 
lar) och hyr ut fiberkapacitet s.k. ”svart- 
fiber” till sundbybergsmarknadens aktörer. 
Bolagets fiberoptiska nät byggs och desig- 
nas för att bära dagens och morgondagens 
digitala transmissionstjänster. Bolaget ska, 
på en strategisk nivå, vara drivande i att ut- 
veckla digitaliseringen inom kommunkon- 
cernen Sundbybergs Bredband AB. 

 

Sundbybergs Bredband AB 
Sundbybergs Bredband AB äger, utvecklar 
och förvaltar en aktiv teknikinfrastruktur- 
plattform avsedd för transmission av digi- 
tala tjänster. Bolaget hyr ut transmissions- 
kapacitet med trafikförmedlingsmöjligheter 
till sundbybergs marknadens aktörer. Bola- 
get tillhandahåller också en marknadsak- 
törsstyrd e-marknadsplats för digitala 
tjänster. Bolaget ska vara drivande, i sam- 
verkan med marknadens aktörer, i arbetet 
med att leverera digitala tjänster och service 
för att skapa värde, nytta och tillgänglighet 
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till gagn för de som bor, verkar och vistas i 
staden. 

 
Samägda och samverkande bolag 
och organisationer 

Gemensamma familjerättsnämnden 
Sundbybergs stad har tillsammans med 
Solna stad och Ekerö kommun en gemensam 
familjerättsnämnd. Familjerätten ger in- 
formation om och arbetar med samarbets- 
samtal, avtal, utredningar gällande fader- 
skap, vårdnad, boende, umgänge, adoption 
och namnärenden. Familjerätten ger också 
råd och stöd till föräldrar om barnens situat- 
ion i samband med separationer. 

 
Norrenergi AB 
Fjärrvärmebolaget Norrenergi AB ägs till en 
tredjedel av Sundbybergs stad och till två 
tredjedelar av Solna stad. Bolaget erbjuder 
miljömässigt hållbar fjärrvärme och fjärr- 
kyla med tillhörande energitjänster till fas- 
tighetsägare i Solna, Sundbyberg, Danderyd 
och Bromma. 

Söderhalls Renhållningsverk AB 

Avfallsbolaget Söderhalls Renhållningsverk 
AB, SÖRAB, ägs av Sundbybergs stad till- 
sammans med Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Upp- 
lands Väsby och Vallentuna kommuner. Bo- 
lagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och 
rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall 
som uppkommer i samtliga ägarkommuner, 
förutom Stockholm. 

 
Kommunalförbundet Norrvatten 
Norrvatten är ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner norr om Stockholm, 
däribland Sundbybergs stad. Förbundet pro- 
ducerar och distribuerar högkvalitativt 
dricksvatten till medlemskommunerna. 

 
Kommunalförbundet Storstockholmbrand- 
försvar 
Storstockholms brandförsvar är ett kom- 
munalförbund med 10 medlemskommuner, 
däribland Sundbybergs stad. Förbundet be- 
driver räddningstjänst vid brand eller nöd- 
läge, förebyggande arbete för att minska 
bränder och olyckor i samhället och utför 
tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. 



 

Bilaga 4 – Sundbybergs stads lokalförsörjningsplan 2022-2034 

 
Lokalförsörjningsplan 2022-2034 

 
April 2021 
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Inledning 
Lokalförsörjningsplanen 2022-2034 tar sin utgångspunkt i lokalbehovsprognosen 2021-2034 vilken ba- 
serar sig på befolkningsprognos 2020:2. Förutom behovet som uppkommer genom den ökade befolk- 
ningen står staden inför flera ersättningsinvesteringar när tillfälliga bygglov inte går att förlänga. Kom- 
munstyrelsen beslutade om lokalbehovsprognosen den 30 november 2020. 

En ny uppdaterad befolkningsprognos, 2021:1, har presenterats i mars 2021. Verksamheter med en stark 
koppling till befolkningsprognosen har kompletterats med en analys av prognosen och dess kon- 
sekvenser för lokalförsörjningsplanen. Aktuella verksamheter är förskola, grundskola F-9 samt särskilt 
boende för äldre. 

Lokalförsörjningsplanen är i enlighet med stadens lokalplaneringsprocess kopplad till stadens budget- 
process och fastställs i samband med beslut om budget. 

Lokalförsörjningsplanen redovisas per nämnd och inom respektive nämnd sammanfattas den med av- 
snittet planeringsförutsättningar budget 2022 (2023-2024). Kapitalbehov per år och investering fram 
till och med 2028 redovisas. För förändringar av internhyra oavsett orsak hänvisas till budgetförutsätt- 
ningarnas hyresfil. 

En generell känslighetsanalys för alla nämnder avslutar lokalförsörjningsplanen. 
 
 

Läsanvisning 
Generellt gäller att lokalbehov redovisas med positiva siffror och lokalförsörjning redovisas med nega- 
tiva siffror. Försörjningen minskar alltså behovet. Som en konsekvens av det redovisas kapacitetsbrist 
med positiva siffror och kapacitetsöverskott med negativa siffror. 



 

1 Förskola 
 

1.1 Lokalbehovsprognos 
Det samlade behovet av lokaler baseras på två saker, befolkningsprognos och på att tillfälliga bygglov 
löper ut och inte går att förlänga. Modellen förutsätter att kapacitet tillkommer i annan regi. Skulle det 
inte ske ökar stadens lokalbehov. 

I nedanstående tabell redovisas det samlade lokalbehovet i antal barn, baserat på befolkningsprognos 
och avgående lokaler. 

 

Förskola. Summerat behov per stadsdel 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Totalt plan- 
perioden 

Ursvik och Brotorp 80 10 40 40 40 220 50 70 60 30 20 10 10 0 680 
Hallonbergen och Ör 20 10 30 20 50 50 30 20 10 10 20 10 10 10 300 
Rissne 10 10 20 10 0 10 0 0 -10 10 0 0 10 0 70 
Centrala Sbg, Lilla Alby och Duvbo 10 160 60 10 20 10 10 0 0 10 10 10 10 10 330 
Summa tillkommande behov 120 190 150 80 110 290 90 90 60 60 50 30 40 20 1 380 
Tillkommande behov vid oförändrad annan regi 10 20 40 40 40 40 40 30 30 20 20 20 10 10 370 

 
 

En specifikation av de tillfälliga byggloven vilka ingår i det samlade behovet redovisas i tabellen nedan. 
 

Förskola. Behov, avgående lokaler                

Tillkommande behov 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Totalt plan- 
perioden 

Västra Brotorp (Brotorp), 2023-06-16 90              90 
Milot (Ursvik), 2026-06-30      180         180 
Dimslöjan (Centrala Sbg) 2022-08-31  130             130 
Bävern (Centrala Sbg) 2023-10-31   40            40 
Tillkommande behov, avgående lokaler 90 130 40 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 440 

 
 
 
 

1.2 Försörjning 
Inledningsvis har en bedömning av den fria kapaciteten genomförts. Och därefter en bedömning av fär- 
digställande tider för pågående investeringsprojekt. Det kan konstateras att det för åren 2021 och 2022 
finns ett överskott av förskoleplatser i staden som helhet. Överskott finns i Ursvik, Hallonbergen/Ör och 
Rissne medan centrala Sundbyberg har ett underskott. Överskottet av platser nyttjas för att genomföra 
ett nödvändigt borttagande av förskolepaviljongen i Västra Brotorp, och i stället ersätta den med en 
permanent förskola. Paviljongens tillfälliga bygglov löper ut och går inte att förlänga. Västra Brotorps 
förskola är under byggtiden evakuerade till den under 2021 nyöppnade Kvarnkullens förskola. Den le- 
diga kapaciteten i staden som helhet planeras också användas för att täcka upp underskott i centrala 
Sundbyberg när de tillfälliga byggloven för Dimslöjan och Bäverns förskolor går ut och inte längre går 
att förlänga. Den tillfälliga paviljongförskolan Göken, vilken beslutats vara ersättning för Viggens för- 
skola vid Ängskolans expansion flyttas framåt i tiden då grundskolans samlade resurser på andra skolor 
kan nyttjas i större utsträckning. 

De pågående förskoleprojekten där kapacitet planeras tillkomma under en tidshorisont fram till 2024 
är; Västra Brotorp och Ekbacken. Båda projekten är i förstudiefasen och arbetar med snäva tidplaner. 
Västra Brotorp har detaljplan för förskola. Ekbacken har också detaljplan för förskola men den behöver 
prövas då befintlig plan behöver utökas för att klara en önskad storlek på förskola. Paviljongprojektet 
Göken, vilket enligt beslut är tänkt som evakuering för förskolan Viggen om Ängskolan måste expan- 
dera, är framflyttat på grund av att grundskolan sammantaget kan lösa behovet på andra skolor. För- 
studie och planarbete för en ny större permanent förskola i Milot/Ursvik behöver påbörjas för att fär- 
digställa en ny förskola till 2026 då det tillfälliga bygglovet för den stora paviljongen i Milot löper ut. 

Förstudie har genomförts för tre permanenta förskolor i centrala Sundbyberg. Alla dessa kräver att plan- 
arbete påbörjas. Dessa tre förskolor kan först bli klara med en horisont från 2026 och framåt. Övriga 



 

framtida förskolor med färdigställande från 2025 föreslås behandlas som optioner i framtida exploate- 
ringar. 

Den samlade lokalförsörjningen per år framgår av tabellen nedan. 
 

Förskola. Försörjning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Totalt plan- 

perioden 

Ledig kapacitet Ursvik/Brotorp -50              -50 
Kvarnkullen (Ursvik) -100              -100 
Västra Brotorp, permanent (Brotorp)  -90             -90 
DP Torget, kv Smedjan (Ursvik) 2022-2026      -80         -80 
DP Vallen, kv Tjuren (Ursvik) 2025-2027       -100        -100 
DP Böjen, kv Oxen. (Ursvik) 2026-2029         -80      -80 
DP Södra, (Ursvik) 2026-2028        -80       -80 
DP Norra (Ursvik) 2028-2034               0 
Milot. Permanent (Ursvik)      -120         -120 
DP Milot. Ev utbyggnad bostäder (Ursvik)               0 
Ledig kapacitet Hallonbergen: Freden, Vitsippan, Blåkloc     -100              -100 

 

Vitsippan (Hallonbergen)              0 
Gullvivan (Ör) 2025-2027    -120          -120 
Ledig kapacitet Rissne, Pluto, Neptunus, Opalen -40              -40 
Opalen (Rissne)               0 
Ledig kapacitet centrala, Viggen -20              -20 
Göken (Centrala Sbg). Senareläggs -             0 

 

Ugglan (Centrala Sbg). Kräver DP ändring              0 
 

Ekbacken (Duvbo)  -100            -100 
Tuleparken (Centrala Sbg)      -120        -120 
Stenbrottsparken (Centrala Sbg)        -100      -100 
Bävern (Centrala Sbg)              0 

Summa behov - försörjning/år -190 100 50 80 -10 90 -130 10 -120 60 50 30 40 20  

 
 

Balansen mellan behov och försörjning per stadsdel framgår av sammanställningen nedan. Samman- 
ställningen visar att det finns kapacitet i staden som helhet minst fram till och med 2022, sannolikt även 
till och med 2023. 

 

Sammanfattning               

Hela staden förskola               
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ursvik och Brotorp -70 -150 -110 -70 -30 -10 -60 -70 -90 -60 -40 -30 -20 -20 
Hallonbergen och Ör 
Rissne 
Centrala Sbg, Lilla Alby och Duvbo 

-80 
-30 
-10 

-70 
-20 
150 

-40 
0 

110 

-20 
10 
120 

-90 
10 

140 

-40 
20 
150 

-10 
20 
40 

10 
20 
40 

20 
10 
-60 

30 
20 
-50 

50 
20 
-40 

60 
20 
-30 

70 
30 
-20 

80 
30 
-10 

Ackumulerat nettobehov vid resp. årsslut. 
Fg år+summa aktuellt år -190 -90 -40 40 30 120 -10 0 -120 -60 -10 20 60 80 

Ökat behov pga utbyggnad Milot, Madendalen och delvis även nya stadskärnan tillkommer under slutet av perioden         

Definition: Över-/underkapacitet: < -50 resp > 50               

Risker. Se känslighetsanalys               

Sammanställningen visar ett ackumulerat nettobehov vid utgången av respektive år. Det vill säga utgå- 
ende balans föregående år med tillägg av balansen behov/försörjning innevarande år. Grön färg visar 
att kapaciteten överstiger behovet med mer är 50 platser. Röd färg visar motsvarande underskott. 

 
1.3 Befolkningsprognos 2021:1. Konsekvenser förskola. 
En förnyad befolkningsprognos för hela staden, ej per stadsdel, har levererats. Prognosen baseras på 
faktisk befolkning 2020-12-31 samt en ny bostadsbyggnadsprognos. 

Den nya befolkningsprognosens visar att behovet av förskoleplatser förskjutits i tiden. Behovet minskar 
i början av prognosen medan det för perioden som helhet ligger kvar på en i stort sett oförändrad nivå. 
Se nedanstående tabeller. 

 
Befolkningsprognos 2021:1               

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ackumulerat nettobehov vid resp. årsslut. 
Fg år+summa aktuellt år 

-220 -140     -140 -50 -90 -10 -120 -90 -160 -90 -40 10 60 90 

               

Befolkningsprognos 2020:2               
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Ackumulerat nettobehov vid resp. årsslut. 
Fg år+summa aktuellt år 

-190 -90 -40 40 30 120 -10 0 -120 -60 -10 20 60 80 



 

Sammanställningen förstärker de tidigare slutsatserna som visar att det finns kapacitet i staden som 
helhet. Befolkningsprognosen 2021:1 visar att kapaciteten sträcker sig över en betydligt längre tidsho- 
risont än slutsatserna med befolkningsprognosen 2020:2 som bas. 

Som en konsekvens av det inledningsvis minskade behovet av förskoleplatser har en översyn av försörj- 
ningen genomförts och projektet förskola Ekbacken framflyttats till 2024. Denna förflyttning är beaktad 
i förslaget till planeringsförutsättningar, avsnitt 1.4. Vidare har Förskolenämnden den 15 april 2021 be- 
slut att avveckla verksamheten vid Opalen och Vitsippans förskolor motsvarande 90-100 platser. 

 
 
 

1.4 Planeringsförutsättningar budget 2022 (2023-2024) 
Budgeten föreslås beakta följande investeringar. Kapitalbehov totalt och per år. För förändringar av in- 
ternhyra oavsett orsak hänvisas till budgetförutsättningarnas hyresfil. 

 
   Investering, mnkr  

   Total Varav 
t.o.m. 

2020 

Varav 
2021 

Varav 
2022 

Varav 
2023 

Varav 
2024 

Varav 
2025 

Varav 
2026 

Varav 
2027 

Varav 
2028 

Preliminär 
driftstart 

FN Västra Brotorp Investering 60 - 5 55       2022-09-01 
FN Ekbacken Investering 50 - 1 1 18 30     2024-09-01 
FN Tulemarken Investering 60 - 2 2 2 2 10 35 7  2027-01-01 
FN Milot Investering 60 -  1 2 2 10 45   2026-08-01 



 

2 Grundskolor och gymnasium 
 

2.1 Grundskola F-6 
 

2.1.1 Grundskola F-6. Lokalbehovsprognos 
Det samlade behovet av lokaler baseras på två saker, befolkningsprognos och på att tillfälliga bygglov 
löper ut och inte går att förlänga. Modellen förutsätter att kapacitet tillkommer i annan regi. Skulle det 
inte ske ökar stadens lokalbehov. 

I nedanstående tabell redovisas det samlade lokalbehovet i antal elever, baserat på befolkningsprognos 
och avgående lokaler. 

 

Grundskola F-6. Summerat behov per stadsdel Läsår 
21/22 

Läsår 
22/23 

Läsår 
23/24 

Läsår 
24/25 

Läsår 
25/26 

Läsår 
26/27 

Läsår 
27/28 

Läsår 
28/29 

Läsår 
29/30 

Läsår 
30/31 

Läsår 
31/32 

Läsår 
32/33 

Läsår 
33/34 

Totalt plan- 
perioden 

Ursvik och Brotorp - 80 50 10 20 40 50 70 50 40 30 40 30 510 
Hallonbergen och Ör 20 30 410 30 50 50 30 20 10 30 30 20 30 760 
Rissne 20 10 10 - - 10 - 10 - - 10 10 - 10 70 
Centrala Sbg, Lilla Alby och Duvbo - - 140 - 10 - 10 - 10 - 10 20 10 10 200 
Summa tillkommande behov 40 120 600  60 70 80  80 90 90 70 80 70 70 1 520 
Tillkommande behov vid oförändrad annan regi 20 30 20  10 30 30  30 30 40 20 30 30 40 360 

 
 

En specifikation av de tillfälliga byggloven vilka ingår i det samlade behovet redovisas i tabellen nedan. 
De tillfälliga byggloven är möjliga att ansöka om förlängning. Den maximala tiden framgår av tabellen, 
se vidare under avsnittet försörjning. 

 

Grundskola F-6. Behov, avgående lokaler               

Tillkommande behov 
Läsår 
21/22 

Läsår 
22/23 

Läsår 
23/24 

Läsår 
24/25 

Läsår 
25/26 

Läsår 
26/27 

Läsår 
27/28 

Läsår 
28/29 

Läsår 
29/30 

Läsår 
30/31 

Läsår 
31/32 

Läsår 
32/33 

Läsår 
33/34 

Totalt plan- 
perioden 

60 
380 
160 

Ursvikskolan, avgående paviljong (Ursvik) 2033-06-16   60           

Örskolan, avgående paviljong (Ör) 2027-06-16   380           

Duvboskolan, avgående paviljong (Duvbo) 2028-06-16   160           

Tillkommande behov, avgående lokaler - - 600 - - - - - - - - - - 600 

 
 
 

2.1.2 Grundskola F-6. Försörjning 
Inledningsvis har en bedömning av den fria kapaciteten genomförts. Relativt omfattande ledig kapacitet 
finns i Örskolan, cirka 120 platser. Grönkullaskolan och Skvadronskolan samordnas till start av höstter- 
minen 2021 och ger fullt kapacitetsutnyttjande i Grönkullaskolan. 

Och därefter en bedömning av färdigställande tider för pågående investeringsprojekt. Kapaciteten utö- 
kas till läsåret 2021/2022 genom lokalanpassning i Kymlingeskolan. Vidare föreslås att Kymlingeskolan 
förstärks med mer lokaler via en upprustning av Stora Ursviks gård vilken ligger på skolgården. Två 
projekt är i förstudiefas; Ursviks motionsgård samt en ny skola i Ursviks västra delar. Om och när, Ur- 
sviks motionsgård kan anpassas till grundskola kan paviljongen vid Ursvikskolan avvecklas. Den nya 
grundskolan i Ursviks västra delar, planeras för huvudsakligen årskurs 7-9 men bedöms inledningsvis 
även av kapacitet för årskurs 5-6. Projekt Örskolan är i genomförandefas men detaljplanen är överklagad 
varför färdigställandet är framflyttat. Ansökan om förlängning av bygglov för samtliga paviljonger kom- 
mer att bli nödvändig. 

Ett uppdrag om en strategi för den framtida grundskolekapaciteten söder om Enköpingsvägen har givits 
till förvaltningen. Uppdraget kommer avhandla flera behov, vilka bland annat uppkommer genom en 
permanent lösning för kapaciteten som bortfaller när paviljongerna på Rissne äng måste avvecklas, eva- 
kueringsbehovet vid renovering av Duvboskolan samt det långsiktiga behovet i och med nya bostäder i 
Sundbybergs nya stadskärna efter järnvägens nedgrävning. 

Den samlade lokalförsörjningen per år framgår av tabellen nedan. 



 

Grundskola F-6. Försörjning 
Läsår 

21/22 
Läsår 

22/23 
Läsår 

23/24 
Läsår 

24/25 
Läsår 

25/26 
Läsår 

26/27 
Läsår 

27/28 
Läsår 

28/29 
Läsår 

29/30 
Läsår 

30/31 
Läsår 
31/32 

Läsår 
32/33 

Läsår 
33/34 

Totalt plan- 
perioden 

Ledig kapacitet Kymlinge, Ursvik -             0 
Kymlingeskolan, skolbyggnaden -55             -55 
Kymlingeskolan, Stora Ursviks gård   -20           -20 
Ursvikskolan, motionsgården   -80           -80 
Ursvikskolan, paviljong Bygglov tom lå 24/25. Max tom lå 32/33              0 
Ny skola 4-9 Ursviks västra. Delas med 7-9. 6 st åk 5-6      -160        -160 
Ledig kapacitet Ör -120            -120 
Örskolan, paviljong, kan förlängas tom lå 26/27   -380  380        0 
Nya Örskolan     -570        -570 
Ledig kapacitet Grönkulla -             0 
Grönkullaskolan/Skvadron. 100 platser samordning -             0 
Grönkullaskolan fd 7-9, 6 klasser      -160        -160 
Grönkullaskolan, Miklagård, 4 klasser      110        110 
Ledig kapacitet Äng, Duvbo, Lilla Alby -            0 
Ängskolan, Viggen. Fortsatt förskola  -           0 
Duvboskolan, Rissne äng pav, kan förlängas tom lå 27/28   -160    160      0 
Ny skola F-6 söder om Enköpingsvägen             0 
Summa behov - försörjning/år - 135 60 20 60 70 - 320 80 250 90 70 80 70 70  

 
 

Balansen mellan behov och försörjning för årskurs F-6 per år redovisas tillsammans med motsvarande 
beräkning för årskurs 7-9. Se vidare avsnitt 2.3 Sammanfattning grundskola F-9 hela staden. 

 
 
 

2.2 Grundskola 7-9 
 

2.2.1 Grundskola 7-9. Lokalbehovsprognos 
I nedanstående tabell redovisas lokalbehovet i antal elever som bedöms tillkomma per år och stadsdel. 
Det samlade behovet av lokaler baseras på befolkningsprognosen. Inga lokaler avgår för årskurs 7-9. Vid 
oförändrad kapacitet i annan regi tillkommer ytterligare lokalbehov. 

 

Grundskola 7-9. Behov, befolkning               

Tillkommande behov 
Läsår 

21/22 
Läsår 

22/23 
Läsår 

23/24 
Läsår 

24/25 
Läsår 

25/26 
Läsår 

26/27 
Läsår 

27/28 
Läsår 

28/29 
Läsår 

29/30 
Läsår 

30/31 
Läsår 

31/32 
Läsår 

32/33 
Läsår 

33/34 
Totalt plan- 
perioden 

80 
70 
20 
30 

Ursvik och Brotorp 10 10 10 10 - - 10 10 10 - 10 - - 
Hallonbergen och Ör - - - 10 20 10 - 10 - - 10 - 10 
Rissne 10 - - - 10 - - - - - - - - 
Centrala Sbg, Lilla Alby och Duvbo 10 10 10 10 - - 10 - 10 - - - - 10 - 

Tillkommande behov utifrån befolkning 20 30 30 20 20  10  10 10 10 10 10 10 20 210 
Tillkommande behov vid oförändrad annan regi 40 40 50 40 20  10  10 20 20 10 20 20 20 320 

 
 

2.2.2 Grundskola 7-9. Försörjning 
Inledningsvis har en bedömning av den fria kapaciteten genomförts. Och därefter en bedömning av fär- 
digställande tider för pågående investeringsprojekt. Till start av höstterminen 2021 möjliggörs ytterli- 
gare en klass på Ängskolan genom lokalomflyttning avseende fritidsgården Stationen som finns på 
Ängskolan. Ett projekt är i förstudiefas Ursviks västra delar. 

Det kan konstateras att kapaciteten för årskurs 7-9 är ansträngd fram till dess skolan i Ursviks västra 
delar är färdigställd. Ytterligare åtgärder av tillfällig karaktär kan därför behövas, sannolikt från och 
med läsåret 2023/2024. Flyttrockader innefattande andra lämpliga befintliga lokaler utreds i första 
hand innan inhyrning av olika temporära lösningar kommer att föreslås. 

Den samlade lokalförsörjningen per år framgår av tabellen nedan. 
 
 

Grundskola 7-9- Försörjning 
Läsår 

21/22 
Läsår 
22/23 

Läsår 
23/24 

Läsår 
24/25 

Läsår 
25/26 

Läsår 
26/27 

Läsår 
27/28 

Läsår 
28/29 

Läsår 
29/30 

Läsår 
30/31 

Läsår 
31/32 

Läsår 
32/33 

Läsår 
33/34 

Totalt plan- 
perioden 

Ledig kapacitet Grönkulla, Äng -             -40 
Ängskolan, Stationen - 30             -30 
Ängskolan, Viggen. Fortsatt förskola  -            0 
Ny skola Ursviks västra 5 paralleller 15 klasser      -420        -420 
Grönkulla, 6 klasser till Ursviks västra      160        160 
Grönkulla, Paviljong/Vitsippan åk F-3 kan ge plats för fler 7-9             0 
Summa behov - försörjning/år - 10 30 30         20  20 - 250  10  10  10  10  10  10  20    



 

- - - 
- - - 

 
 

- - -  

 
- - 

 
 

 
 

  

Balansen mellan behov och försörjning för årskurs 7-9 per år redovisas tillsammans med motsvarande 
beräkning för årskurs F-6 i avsnitt 2.3 Sammanfattning grundskola F-9 hela staden. 

 
 
 

2.3 Sammanfattning grundskola F-9 hela staden 
Balansen mellan behov och försörjning per stadsdel för grundskola F-6 samt staden sammantaget för 
årskurs 7-9 framgår av sammanställningen nedan. Sammanställningen visar att det torde finnas kapa- 
citet i staden som helhet till och med läsår 2022/2023 men att årskurs 7-9 behöver tillföras mer kapa- 
citet, sannolikt från och med läsår 2023/2024. 

 

Sammanfattning                  

Hela staden grundskola F-9                  
  Läsår  Läsår  Läsår Läsår Läsår  Läsår Läsår Läsår Läsår Läsår Läsår Läsår Läsår 
  21/22  22/23  23/24 24/25 25/26  26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 
F-6, Ursvik och Brotorp  45  25  15 - 5 15  105 - 55 15 65 105 135 175 205 
F-6, Hallonbergen och Ör  90  60  30 - 50  90 - 60 -   40 - 30 - 30 50 80 
F-6, Rissne  20  30  40 40 40  - - 10 -   10 - 10 - 10 10 20 
F-6, Centrala Sbg, Lilla Alby och Duvbo  20  20  - -   10 - 10  - - 170 170 180 200 210 220 
F-6 Hela staden  95  35  5 25 95  195 - 125 135 195 285 375 445 525 
 
7-9 Hela staden 

  
10 

  
20 

 
50 

 
70 90 

  
160 - 

 
150 

  
140 - 

 
130 -    120 -    110 -    100 -      80 

Ackumulerat nettobehov. Fg år+summa aktuellt år  105  15 45 95 185  355 - 275  5 65 165 265 345 445 
             

Ökat behov pga utbyggnad Milot, Madendalen och delvis nya s 
Definition: Över-/underkapacitet: < -50 resp > 50 
Risker. Se känslighetsanalys 

adskärna n tillkom mer unde r slutet av periode      

Sammanställningen visare ett ackumulerat nettobehov. Det vill säga utgående balans föregående år med 
tillägg av balansen behov/försörjning innevarande år. Grön färg visar att kapaciteten överstiger behovet 
med mer är 50 platser. Röd färg visar motsvarande underskott. 

 
2.4 Befolkningsprognos 2021:1. Konsekvenser grundskola F-9. 
En förnyad befolkningsprognos för hela staden, ej per stadsdel, har levererats. Prognosen baseras på 
faktisk befolkning 2020-12-31 samt en ny bostadsbyggnadsprognos. 

Den nya befolkningsprognosens visar att behovet av grundskoleplatser F-6 minskar något och förskju- 
tits något framåt i tiden. Behovet av grundskoleplatser 7-9 visar snarare på motsatsen med en viss ök- 
ning. 

 
 
 
 
 
 

Befolkningsprognos 2021:1              

 Läsår 
21/22 

Läsår 
22/23 

Läsår 
23/24 

Läsår 
24/25 

Läsår 
25/26 

Läsår 
26/27 

Läsår 
27/28 

Läsår 
28/29 

Läsår 
29/30 

Läsår 
30/31 

Läsår 
31/32 

Läsår 
32/33 

Läsår 
33/34 

F-6 Hela staden -  115 - 65 - 85 - 25 45 -  275   -    195 45 125 205 285 375 465 
7-9 Hela staden - 30  60  70 70 - 190 - 170 - 160 - 150 - 140 - 130 - 120 - 100 
Ackumulerat nettobehov. Fg år+summa aktuellt år - 115 - 35 - 25  45 115 - 465 - 365 - 115 -     25 65 155 255 365 

              

              

Befolkningsprognos 2020:2              

 Läsår 
21/22 

Läsår 
22/23 

Läsår 
23/24 

Läsår 
24/25 

Läsår 
25/26 

Läsår 
26/27 

Läsår 
27/28 

Läsår 
28/29 

Läsår 
29/30 

Läsår 
30/31 

Läsår 
31/32 

Läsår 
32/33 

Läsår 
33/34 

F-6 Hela staden -  95 - 35 - 5  25 95 -  195   -    125 135 195 285 375 445 525 
7-9 Hela staden -  10 20 50 70 90 -  160   -    150   -    140   -    130   -    120   -    110   -    100 - 80 
Ackumulerat nettobehov. Fg år+summa aktuellt år - 105 - 15 45 95 185 - 355 - 275 - 5 65 165 265 345 445 

Sammantaget föranleder den nya befolkningsprognosen ingen förändring av lokalförsörjningen. Slut- 
satsen kvarstår främst vad gäller behovet av mer kapacitet för årskurs 7-9 för tiden fram till dess skolan 
i Ursviks västra delar är färdigställd. 



 

2.5 Grundsärskola 
Grundsärskolan kommer under planperioden att behöva utöka sina platser. Antalet elever antas öka 
med en per år i och med den ökade befolkningen. Grundsärskolan, Risöskolan är idag mycket trångbodd 
och behöver nya större lokaler. Skvadronskolans f.d. lokaler i Rissne är bedömda som passande och ett 
färdigställande planeras till sommaren 2022. De nya lokalerna kommer att få en kapacitet för hela plan- 
periodens behov. 

 
 

 20 
/21 

21/ 
22 

22/ 
23 

23/ 
24 

24/ 
25 

25/ 
26 

26/ 
27 

27/ 
28 

28/ 
29 

29/ 
30 

30/ 
31 

31/ 
32 

32/ 
33 

33/ 
34 

Egen regi 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Extern regi 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Totalt 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

 
 

2.6 Resursskola 
Staden har idag drygt 70 elever som går i olika resursskolor. Samtliga platser köps externt och i princip 
alla skolor ligger geografiskt utanför Sundbybergs stad. Antal elever som har behov av resursskola växer 
i takt med ökad befolkning. 

Resursskola är inget enhetligt begrepp utan inkluderar elever med många skiftande behov. Staden be- 
höver därför långsiktigt fortsätta köpa platser externt då unika kompetenser krävs för att möta enskilda 
elevers behov. Etablering av en resursskola i stadens regi kan dock vara intressant för elever inom aut- 
ismspektrat. Långsiktigt bedöms behovet i stadens regi kunna uppgå till cirka 30 elever. 

Grundsärskolan, Risöskolans före detta lokaler i Rissne som dessutom har en geografisk närhet till 
Grönkullaskolan bedöms som lämpliga för etablering av resursskola. Lokalen kan tas i bruk till start av 
höstterminen 2022. 

 
2.7 Gymnasium 
Baserat på de beslut som idag finns om vilka gymnasieprogram som ska erbjudas är lokalbehovet upp- 
fyllt i och med att all gymnasieutbildning samlas i Valla park, Rissne från och med höstterminen 2021. 

 
2.8 Planeringsförutsättningar budget 2022 (2023-2024) 
Budgeten föreslås beakta följande investeringar. Kapitalbehov totalt och per år. För förändringar av in- 
ternhyra oavsett orsak hänvisas till budgetförutsättningarnas hyresfil. 

 
 

   Investering, mnkr  

   Total Varav 
t.o.m. 

2020 

Varav 
2021 

Varav 
2022 

Varav 
2023 

Varav 
2024 

Varav 
2025 

Varav 
2026 

Varav 
2027 

Varav 
2028 Preliminär 

driftstart 
GGN S:t Ursviks gård skola Investering 15 - 1 4 10      2023-08-01 
GGN Motionsgården skola Investering 25 - 1 4 20      2023-08-01 
GGN Örskolan, inkl infra Investering 432 22 5 5 5 15 200 180   2026-08-01 
GGN Ursviks västra skola Investering 450 - 1 2 7 60 200 180   2026-08-01 
GGN Ny skola centrala Investering 450 -     10 40 200 200 2028-08-01 
GGN Temporär lokal åk 7-9 Investering 5 -   5      2023-08-01 



 

3 Social och arbetsmarknad 
Lokalförsörjningen för verksamheterna kan lösas på olika sätt, med hjälp av huvudspåren stadens regi 
eller extern regi. En ökad andel i stadens regi skapar behov av investering eller inhyrning medan extern 
regi vanligtvis medför att utföraren också ansvarar för lokalförsörjningen. Upphandling av utförare i 
stadens lokaler är en lösning som inte påverkar lokalbehovet. 

En sammanfattande bild av lokalbehovet framgår av nedanstående tabell: 
 

Tillkommande behov Enhet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Totalt 

Lägenheter  

Lägenheter för anvisade flyk- 
tingar 

Lgh 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 

Träningslägenhet    för 
psykiskt funktions-ned- 
satta och beroende 

Lgh 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Försökslägenhet där hyres- 
gäst tar över 1: a handskon- 
trakt ersätts med ny lgh 

Lgh 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 

Försökslägenheter ökat     be- 
hov 

Lgh 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

Totalt lägenheter  20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 240 

Boende för psykiskt funktionsnedsatta  

Omvårdnadsplatser plats 2              2 

Särskilt  boende  (SB)  SoL 
med 10 lgh och gemensam 
yta 

SB      1 SB 
10 lgh 

     1 SB 
10lgh 

  2 SB 
20 lgh 

LSS-boende  

Gruppbostad   (GB)    med 5– 
6 lgh och gemensam yta 

GB 1 GB 
5 lgh 

0 1 GB 
5 lgh 

0 1 GB 
6 lgh 

0 0 1 GB 
6 lgh 

0 0 1 GB 
6 lgh 

0 1 GB 
6 lgh 

0 6 GB 
34 lgh 

Servicebostad (SB) med 10– 
12 lgh och gemensam yta 

SB 0 0 0 1 SB 
10 lgh 

0 0 0 0 1 SB 
10 lgh 

0 0 0 0 1 SB 
10 lgh 

3 SB 
30 lgh 

Annan särskilt anpassad bo- 
stad 

Lgh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 lgh 

Daglig verksamhet LSS St      1     1      2 

*Beräknat utifrån att det bor i genomsnitt 2,5 personer per lägenhet och att det finns 7 ensamstående personer av samma kön som kan flytta in i kollektivboende. Denna prognos bygger på att de som bor i 

befintliga lägenheter flyttar ut när deras kontrakt löper ut. 

 
 
 

3.1 Försörjning, lägenheter 
Det samlade lägenhetsbehovet uppgår till 15-20 stycken per år för målgrupperna anvisade flyktingar, 
träningslägenheter och försökslägenheter. 

Behovet uppkommer dels av att lägenheterna omsätts och behöver ersättas samt genom en ökad befolk- 
ning. Flera bostäder omsätts då de i många fall syftar till att den boende ska kunna överta förstahands- 
kontraktet men också satsningen på en så kallad boendetrappa där den boende slutligen ska kunna ta 
över kontraktet bidrar till behovet. 



 

Försörjningen av lägenheter sker främst genom ett samarbetsavtal med Fastighets AB Förvaltaren och 
till viss del genom andra fastighetsägare. Staden äger också 46 bostadsrättslägenheter vilka bidrar till 
att lösa behovet, även om det för dessa inte går att överlåta kontraktet till den boende. 

Antalet stödboendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar minskar successivt och stödboen- 
det på Ekbacken kommer under 2021 nyttjas för en annan målgrupp. Stadens transitboende för ensam- 
kommande barn och unga på Ekbacken avvecklas och platser för transit kommer att lösas i extern regi. 

I övrigt planeras försörjningen ske genom köp av externa stödboenden och HVB placeringar för ungdo- 
mar. 

 
3.2 Försörjning, boende för psykiskt funktionsnedsatta 
Staden bedriver i utgångsläget tre särskilda boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) för psykiskt funkt- 
ionsnedsatta varav ett har mer vårdinriktade omsorgsplatser. Ett behov att utöka de mer vårdinrättade 
omsorgsplatserna finns vilket bedöms kunna ske i anslutning till det befintliga boendet. Prognos för 
behov av nya särskilda boenden enligt SoL för psykiskt funktionsnedsatta bedöms till ett nytt boende 
vart femte år. Lokalförsörjningen kommande år planeras ske genom optioner i kommande exploate- 
ringsavtal eller i särskild överenskommelse med nuvarande hyresvärdar i samband med större ombygg- 
nads- och renoveringsprojekt. 

Övrig försörjning sker genom köp av externa boendeplatser. Möjligheten att i större utsträckning bereda 
plats i stadens regi studeras. 

Behov och försörjning av tränings- och försökslägenheter för vuxna med psykisk funktionsnedsättning 
redovisas under avsnitt 3.1 Försörjning, lägenheter. 

 
3.3 Försörjning, LSS-boende och daglig verksamhet 
Generellt sett är behovet en ny gruppbostad vartannat år och en ny servicebostad vart fjärde till vart 
femte år. En ny gruppbostad kommer att hyras in under 2021 och ytterligare en ny planeras för inhyr- 
ning till hösten 2023. En ny servicebostad har startats 2020 och kommer successivt att fyllas. Lokalför- 
sörjningen kommande år planeras ske genom optioner i kommande exploateringsavtal eller i särskild 
överenskommelse med nuvarande hyresvärdar i samband med större ombyggnads- och renoverings- 
projekt. Möjligheten att utöka befintliga LSS gruppboenden med upp till maximalt sex stycken bostäder 
eftersträvas. 

Inhyrningen av gruppbostaden under 2021 kommer bland annat att ersätta en gruppbostad som inte 
motsvarar dagens krav på boendestandard. 

Övrig lokalförsörjning sker genom köp av boendeplaceringar i extern regi. 

Enligt LSS lagstiftningen ska de som har rätt till LSS-boende också erbjudas daglig verksamhet. Staden 
har flera olika dagliga verksamheter i egen regi och med olika inriktning för olika målgrupper men köper 
också platser i extern regi. En utökning av platserna vid Ekservice på Ekbacken utreds genom lokalöver- 
syn tillsammans med övriga förvaltningars behov av lokaler på Ekbacken. Under perioden fram till 2034 
behöver två nya dagliga verksamheter tillkomma. För dessa prövas möjligheten att i första hand skapa 
lokaler inom stadens fastigheter eller genom lokaleffektivisering. För att lösa det ökade behovet av daglig 
verksamhet är dock fler inhyrningar sannolika. Byte av inhyrda boenden och lokaler där hyresvärdars 
har ansvaret att finna ersättningsboenden och lokaler kan komma att ske. 

 
3.4 Försörjning, vuxenutbildning och SFI 
Beslut har fattats om att flytta vuxenutbildningen från Hallonbergsskolan till Eken 4 i centrala Sundby- 
berg. Flytt planeras till sommaren 2022. 



 

3.5 Övriga lokalbehov 
Under planperioden planerar Förvaltaren AB att genomföra renovering och ombyggnation av fastig- 
heten Bildhuggaren 11 i Centrala Sundbyberg. I fastigheten finns en LSS gruppbostad och två särskilda 
boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) för psykiskt funktionsnedsatta. Alla 25 brukare som bor i fastig- 
heten kommer att behöva evakueras under ombyggnationen. Planering för förbättringar för att leva upp 
till gällande lagstiftning och utökning av platser i de tre boendena pågår i samarbete med Förvaltaren 
AB. Etablering av ett SoL boende på Ekbacken ingår i lokalförsörjningsplanen. 

Lötsjöteamets lokalkontrakt löper ut 2022 och verksamheten behöver en större mera ändamålsenlig 
lokal närmare övrig öppenvård och stödboende för målgruppen. Kravspecifikation är framtagen och be- 
söksrum bör vara anpassade på samma sätt som SoAs övriga besöksrum utifrån ett säkerhets- och sek- 
retesskrav vilket inte uppfylls i nuvarande lokal. 

 
3.6 Planeringsförutsättningar budget 2022 (2023-2024) 
Budgeten föreslås beakta följande investeringar. Kapitalbehov totalt och per år. För förändringar av in- 
ternhyra oavsett orsak hänvisas till budgetförutsättningarnas hyresfil. 

 
   Investering, mnkr  

   Total Varav 
t.o.m. 

2020 

Varav 
2021 

Varav 
2022 

Varav 
2023 

Varav 
2024 

Varav 
2025 

Varav 
2026 

Varav 
2027 

Varav 
2028 Preliminär 

driftstart 
SAN Eken 4/Komvux Investering 32 - 7 25       2022-08-01 
SAN SoL boende Ekbacken Investering 5 -   5      2023-07-01 



 

4 Äldre 
 

4.1 Försörjning, särskilt boende för äldre 
Lokalförsörjningen för verksamheten kan lösas på olika sätt, med hjälp av huvudspåren stadens regi 
eller extern regi. En ökad andel i stadens regi skapar behov av investering eller inhyrning medan extern 
regi kan medföra att utföraren också ansvarar för lokalförsörjningen. Upphandling av utförare i stadens 
lokaler är en lösning som inte påverkar lokalbehovet. Staden har ett valfrihetssystem (enligt LOV-lagen 
om valfrihet) som ger medborgare möjlighet att välja utförare, vilket kan medföra att staden får köpa 
boendeplatser av externa utförare inom staden. I dessa fall har utföraren egna lokaler. 

 
Nedanstående tabell visar det årliga ökade behovet av platser på särskilt boende för äldre utan uppdelning 

på utförare. Behovet är baserat på befolkningsprognosen. Behovet gäller, allt annat lika, vad gäller lagstift- 

ning, biståndsbedömning och medborgarnas medicinska behov. Sammanlagt över hela prognosperioden 

ökar behovet med 180 platser motsvarande ungefär tre särskilda boenden. 
Särskilt boende för äldre 
Antal personer  

 
2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 

2024 

 
 

2025 

 
 

2026 

 
 

2027 

 
 

2028 

 
 

2029 

 
 

2030 

 
 

2031 

 
 

2032 

 
 

2033 

 
 

2034 

Totalt 
prognos- 
perioden 

65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95-w 

0 
0 
2 
5 

-1 
1 

-6 

0 
0 
3 
4 
2 
0 

-2 

0 
0 
2 
7 
4 

-1 
1 

0 
1 
1 
6 
4 

-1 
-4 

0 
0 
2 
6 
2 
2 

-2 

0 
1 
1 
4 
7 
0 
0 

0 
1 
1 
5 
5 
3 
0 

0 
1 
0 
3 
8 
5 
0 

0 
0 
2 
2 
7 
4 

-1 

0 
1 
0 
3 
7 
2 
1 

0 
0 
3 
1 
4 
7 
0 

0 
0 
3 
1 
6 
6 
2 

0 
1 
2 
0 
5 
9 
3 

0 
1 
1 
3 
3 
8 
2 

2 
6 

22 
50 
63 
44 
-6 

Totalt 2 8 12 7 11 12 15 17 14 14 15 17 19 16 180 
 
 
 

Kortsiktigt finns i staden en ledig kapacitet på cirka 40 lägenheter. Det kan eventuellt finnas kortsik- 
tiga effekter av Corona på behovet, men förvaltningen följer detta noga. En del av den lediga kapaciteten, 
totalt 15 lägenheter används i nuläget av andra verksamheter. Om dessa ska användas till särskilt boende 
i framtiden behöver dessa tillfälliga lokaler ersättas med andra lokaler. 

Om den lediga kapaciteten kvarstår och behoven ökar enligt befolkningsprognosen så innebär det att 
staden har balans mellan antal lägenheter och behov omkring 2026. 

 
Ett tillkommande särskilt boende för äldre med omkring 60 lägenheter ingår i detaljplanearbetet för Örs 

centrum. Boendet kommer att uppföras av en extern fastighetsägare och få en extern utförare. Detaljplanen 

är i samrådsfasen vilket medför att färdigställandet tidigast kommer att ske 2025/2026. Om utföraren ansö- 

ker om att ingå i stadens valfrihetssystem, vilket förefaller sannolikt, så kan det innebära en överkapacitet 

av lägenheter och en risk för tomma lägenheter i stadens regi. 

Ytterligare ett särskilt boende för äldre planeras i de västra delarna av Ursvik också med inriktningen extern 

fastighetsägare och extern utförare. Mer kapacitet kan även finnas på befintliga externa LOV boenden inom 

och utom stadsgränsen. 

 
4.2 Befolkningsprognos 2021:1. Konsekvenser särskilt boende för äldre 
En förnyad befolkningsprognos 2021:1 har levererats. Den baseras på faktisk befolkning 2020-12-31 
samt en ny bostadsbyggnadsprognos. 

Den nya befolkningsprognosens visar att behovet, allt annat lika, minskar. För hela perioden fram till 
2034 är behovet 162 lägenheter i den nya befolkningsprognosen jämfört med 180 lägenheter i den tidi- 
gare prognosen. 



 

Befolkningsprognos 2021:1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Totalt plan- 
perioden 

Summa tillkommande behov/år -6 7 12 6 10 11 14 16 13 14 15 16 18 16 162 
                
Befolkningsprognos 2020:2               

Summa tillkommande behov/år 2 8 12 7 11 12 15 17 14 14 15 17 19 16 180 

 

4.3 Försörjning, övriga verksamheter 
Behovet av lokaler för dagverksamhet för personer med biståndsbeslut samt lokaler för öppna träffpunkter 

är i nuläget uppfyllt. 

Lokaler för hemtjänst i egen regi är täckt i nuläget men befintliga lokaler är inte helt ändamålsenliga. Verk- 

samheten har framfört behovet att lokalisera hemtjänstlokalerna närmare brukarna för att nå större effekti- 

vitet genom att minimera restider. Hemtjänsten har idag två tillfälliga lokaler, förutom lokalen på Ek- 

backen. En nyttjar lediga lokaler i det särskilda boendet Hallonhöjden och den andra i det särskilda boendet 

Bällstahof. En ny lokal söks i centrala Sundbyberg som kan ersätta dagens lokal i Ekbacken och lokalen i 

Bällstahof. 

Eventuellt kan nya lokaler för hemtjänsten och dagverksamheten på Ekbacken även behöva sökas utifrån 

resultatet av den pågående förstudien för att etablera förskola på Ekbacken. Se avsnitt 1.2 Försörjning, för- 

skola. 

 
4.4 Planeringsförutsättningar budget 2022 (2023-2024) 
Budgeten föreslås beakta följande investeringar. Kapitalbehov totalt och per år. För förändringar av in- 
ternhyra oavsett orsak hänvisas till budgetförutsättningarnas hyresfil. 

Inom Äldrenämndens område planeras inga lokalinvesteringar under perioden. 
 

   Investering, mnkr  

   Total Varav 
t.o.m. 

2020 

Varav 
2021 

Varav 
2022 

Varav 
2023 

Varav 
2024 

Varav 
2025 

Varav 
2026 

Varav 
2027 

Varav 
2028 

Preliminär 
driftstart 

ÄN  Investering - -          



 

5 Kultur och fritid 
Verksamheten inom kultur och fritidsområdet är av mycket varierande art samtidigt som omfattning 
och kvalitet påverkas av politiska prioriteringar och ambitionsnivåer. För att i viss utsträckning koppla 
behovet till den ökade befolkningen har det omsatts till ett kvadratmeterbehov per medborgare i mål- 
gruppen för respektive verksamhet. 

En sammanfattande bild av lokalbehovet framgår av nedanstående tabell: 
 

Tillkommande be- 
hov 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Totalt 

Fritidsgårdar 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Bibliotek 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Kultur                

Föreningsyta 
(m2)* 

74 73 142 117 109 129 103 95 73 55 54 53 54 52 1184 

Kulturskolan (m2) 78 63 115 87 71 87 66 63 47 37 36 38 37 38 863 

Idrottslokaler (m2) 391 532 1040 858 796 940 753 691 534 403 395 388 394 382 8497 

* I föreningsyta inkluderas de ytor som inte är specifika idrottslokaler men som används av föreningar för olika typer av aktiviteter. 
 
 

5.1 Försörjning, fritidsgårdar, bibliotek och kulturlokaler 
Enligt exploateringsavtal för Ursviks västra delar ingår en option vad gäller inhyrning av kulturlokaler 
vid Torget. Lokalerna är tänkta att innehålla fritidsgård, bibliotek och kulturverksamhet. Omfattningen 
av verksamheterna är under beredning. I detta skede motsvarar ytbehovet cirka 1400 kvm vilka kommer 
att inhyras. 

Nya lokaler för alla tre befintliga fritidsgårdar kan bli aktuella. Fritidsgården Stationen på Ängskolan 
kan komma att behöva nya lokaler redan från och med höstterminen 2021 eftersom Ängskolan har be- 
hov av mer undervisningslokaler (se avsnitt 2.2.2 Försörjning, grundskola 7-9). Nya lokaler kan också 
bli nödvändiga i samband med fastighetsutvecklingsprojekt i Hallonbergen och Rissne. I första hand 
söks nya lokaler inom stadens egna lokaler och i andra hand redan inhyrda lokaler. Nya externa inhyr- 
ningar kan dock bli aktuella. 

 
 
 

5.2 Försörjning, idrottslokaler 
De två pågående grundskoleprojekten, Örskolan och Ursviks västra delar, inkluderar etablering av full- 
stora idrottshallar, en på varje skola. Idrottshallen vid nuvarande Örskolan kommer att rivas. Alterna- 
tiva lokaler kommer behöva lösas för både grundskola och idrottsverksamhet för tiden mellan rivning 
och färdigställd ny idrottshall. 

Nya och fler idrottslokaler för isidrotter behövs. Planarbete kommer att inledas för att tillskapa bland 
annat två ishallar och en curlinghall på Örvallen. Efter deras färdigställande kommer ishall och curling- 
hall vid Sundbybergs idrottsplats att avvecklas. 

Fortlevnaden av befintliga idrottslokaler i Milot, bland annat idrottshall, lokal för kultur samt lokal för 
parkour beror av beslut för den långsiktiga utvecklingen av Miloområdet. Omfattning och placering kan 
behöva prövas. 

Projektet för ett ridhus i Milot är pausat i avvaktan på beslut om den långsiktiga utvecklingen av Miloom- 
rådet. 



 

5.3 Planeringsförutsättningar budget 2022 (2023-2024) 
Budgeten föreslås beakta följande investeringar. Kapitalbehov totalt och per år. För förändringar av in- 
ternhyra oavsett orsak hänvisas till budgetförutsättningarnas hyresfil. 

 
 

   Investering, mnkr  

   Total Varav 
t.o.m. 

2020 

Varav 
2021 

Varav 
2022 

Varav 
2023 

Varav 
2024 

Varav 
2025 

Varav 
2026 

Varav 
2027 

Varav 
2028 Preliminär 

driftstart 
KFN Ursviks västra skola Investering Se GGN -         2026-08-01 
KFN Örskolan Investering Se GGN -         2026-08-01 
KFN Örvallen, exkl infra Investering 250 -  1 2 2 5 90 150  2028-01-01 
KFN Ridanläggning med infra Investering 200 13         Framflyttad 



 

6 Stadsmiljö- och service 
Lokalbehovet inom stadsmiljö och service utgörs av en driftdepå för stadens gatu- och parkdrift samt 
mark och anläggning. Idag är driftdepån lokaliserad till Milot och samlokaliserad med Sundbybergs vat- 
ten och avfalls VA-drift. 

Beslut om att påbörja förstudie för att utreda möjligheten för en samlad driftdepå har fattats. Projektet 
är avhängigt beslut om den långsiktiga utvecklingen av Miloområdet. 



 

7 Känslighetsanalys 
Som i allt prognosarbete finns flera osäkerhetsfaktorer i bedömningar och beräkningar. Till exempel be- 

dömningen av takten i bostadsbyggandet och externa verksamhetsutförares etableringstakt. 

Nedanstående känslighetsanalys belyser identifierade orsaker. För att få en sammanvägd bild av känslig- 

heten har dessa bedömts på en fyrgradig skala ur både ett sannolikhets- och påverkansperspektiv Påver- 

kansperspektivet har vidare bedömts, hur det kan påverka prognosen i dess närtid 1-5 år respektive framtid 

5-15 år. 

Ett resultat av känslighetsanalysen är att olika orsaker påverkar känsligheten utifrån tidsperspektivet. En 

orsak har alltså oftast en tidsmässig tyngdpunkt. 

Störst känslighet finns ur det framtida långsiktiga perspektivet 5-15 år för utbyggnadsområden som inte är 

med i befolkningsprognosen samt för elevers/föräldrars beteendemönster vad gäller val av förskola/skola 

vilket också kan ha sitt ursprung i externa aktörers etableringar. Samma sak gäller de områden där lagen om 

valfrihet, LOV, tillämpas. I det mer närtida perspektivet 1-5 år bedöms känsligheten vara som störst när det 

gäller antaganden om lokalers färdigställandetidpunkter vilket kan ha en mängd olika orsaker. 

 
 

Känslighetsanalys lokalbehov/försörjning        
Känsligheten kan medföra både risk och möjlighet        

  
Sannolikhet 

för 
förändring 

  

Påverkan 
År 1-5 

 

Känlighet 
År 1-5 

  

Påverkan 
År 5-15 

 

Känlighet 
År 5-15 

 
Befolkningsprognosen förändras 

 
2 

  
4 

 
8 

  
2 

 
4 

 
Befolkningsprognos pga exploatering Milot, Madendalen och 
delvis även nya stadskärnan kommer att öka behovet. 

 
4 

  
1 

 
4 

  
4 

 
16 

 
Externa utförare väljs av elever/föräldrar enligt följande: 
Förskola 25%; F-3 20 %; 4-6 40 %; 7-9 60 %. 

 
3 

  
1 

 
3 

  
3 

 
9 

 
Antagna färdigställandetidpunkter kan förändras av många 
orsaker bl. a. överklaganden, projektomtag, upphandling etc 

 
4 

  
4 

 
16 

  
2 

 
8 

 
Brister i VA kapacitet kan försena både bostadsprojekt/behovet 
och lokalprojekt/försörjning 

 
2 

  
4 

 
8 

  
4 

 
8 

 
Nyttjande av befintlig kapacitet kan påverkas av 
myndighetsbeslut. 

 
1 

  
4 

 
4 

  
1 

 
1 

 
Kortsiktiga lösningar kan senarelägga eller blockara långsiktiga 
lösningar till exempel vid brist på mark 

 
1 

  
1 

 
1 

  
3 

 
3 

 
 

Eventuella effekter av Covid 19 kan vara en extra dimension för känsligheten i lokalförsörjningsplanen inför 

budget 2022. 

 
 

Känslighet kan ur perspektivet balans mellan behov-försörjning vara både positivt och negativt. Till exempel 

kan en fördröjning av ett projekt positivt samverka med en lägre befolkningsprognos. Negativ känslighet 

kan vara att en fördröjning av ett projekt tvingar fram temporära lösningar. Det finns således alltid både en 

risk och en möjlighet. Känsligheten måste helt enkelt hanteras. 



 

Det kan till exempel ske genom följande: 

• Kontinuerlig avstämning av kapacitetsutnyttjandet i förskolor och grundskolor. 
• Flera projekt i olika faser i gång samtidigt. 
• Investeringsbeslut fattas stegvis förstudie, program, genomförande. 
• Kontinuerlig dialog med hyresvärdar. 
• Optioner i exploateringsavtal 
• Dela känsligheten med andra än staden. 
• Temporära lösningar. 
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