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Yttrande över planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads
budget 2021 med plan 2022–2023
Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2021–
2022 fastställd den 1 juni 2020.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 14 augusti 2020.
Förslag till yttrande över planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget
2021 med plan 2022–2023 den 14 augusti 2020.
Sammanfattning
Planeringsförutsättningarna redogör för det ekonomiska, ekologiska och sociala
nuläget i Sundbybergs stad. Planeringsförutsättningarna anger de finansiella
förutsättningar som följer av den senaste samhällsekonomiska bedömningen och
prognosen för kommunens intäkter. De beskriver också stadens demografi och
verksamheternas utmaningar.
Kommunstyrelsen fastställer under våren de planeringsförutsättningar som ligger till
grund för det fortsatta arbetet med budgeten. Stadens förvaltningar har deltagit i
arbetet och underlag är inhämtat från koncernbolagens affärsplaner och
rapporteringar.
Nämnderna och bolagen ges tillfälle att yttra sig över planeringsförutsättningarna
och konsekvensbeskriva de hittills kända förändringarna som kan ha påverkan
under planperioden i ett yttrande.
Arbetet följer stadens styrmodell och planeringsprocess, dock är budgetbeslutet
framflyttat till oktober i år.
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens yttrande över
planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2021
Kultur och fritidsnämnden bidrar genom sitt grunduppdrag till en hållbar utveckling
och en hållbar stad. Nämnden vill lyfta vikten av att, trots ekonomiska utmaningar
fortsätta satsa på kultur- och fritidsverksamhet, inte minst för barn och unga.
Kultur- och fritidsverksamhet är av största vikt för folkhälsan.
Folkhälsomyndigheten har under den pågående pandemin ofta lyft behovet av
rörelse och kultur inte minst för barn och unga. En minskning av barn och ungas
möjligheter att delta i och ta del av en kultur- och fritidsverksamheter kan få
negativa konsekvenser för folkhälsan på sikt.
Befolkningsprognosen visar på ett fortsatt ökat invånarantal i staden.
Befolkningsökningen prognostiseras bli kraftig för barn och unga 0–18 år. Detta
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betyder en ökad efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet (i egen regi och
föreningsdriven) samt att antalet elever som tar del av kulturskola, simundervisning
och skolbibliotek kommer att öka. Den ökade inflyttningen i staden ställer även
större krav på att etablera ny kultur- och fritidsverksamhet i fler stadsdelar.
I och med stadens befolkningsökning kommer behovet av satsningar på kultur- och
fritidsverksamhet behövas om staden har som ambition att bibehålla samma nivå
som idag.
Det finns stora skillnader inom staden i vilka som deltar i kultur- och
idrottsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har som övergripande mål att ge alla i
Sundbyberg möjlighet till en meningsfull fritid. Tillgången till fritidsaktiviteter bör
därför öka i paritet befolkningstillväxten. Nämnden har de senaste åren arbetar för
att nå och tillgängliggöra verksamheterna för nya målgrupper i behov av meningsfull
fritid samt målgrupper som idag är underrepresenterade i nämndens verksamheter.
Detta arbete är långsiktigt och i behov av att fortgå.
Kultur- och fritidsnämnden har under flera år fått relativt stora statliga stöd för
olika verksamheter, särskilt inom kultur och bibliotek. Flera av de projektbidrag
som nämnden erhållit för exempelvis kulturskoleverksamhet samt läsfrämjande
verksamhet riskerar att ta slut eller fasas ut under 2021. Den verksamhet som byggts
upp under flera år och haft positiv effekt behöver då övergå till ordinarie
verksamhet.
Sundbybergs stad har de närmaste åren behov av fler lokaler och ytor både för
idrott och kultur. Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2020 ta fram en
rapport om behovet av lokaler och ytor för idrott.
Coronapandemin har inledningsvis haft stor påverkan på kultur- och idrottsområdet
och drabbat såväl deltagare, föreningsliv och kulturutövare svårt. Nämnden behöver
fortsätta följa utvecklingen samt arbeta för att minska eventuella långsiktiga effekter
av pandemin. Här är det otroligt viktigt att följa hur pandemin slår i de
socioekonomiskt svagare områdena.
Nämnden har en investeringsplanering för åren 2021–2023 med ett belopp om 15,0
miljoner kronor per år för inventarier, upprustningar och nyinvesteringar. Totalt för
perioden planeras inventarieinköp på 6,9 miljoner kronor, exklusive konstinköp.
Upprustningar inom idrottsverksamheten planeras för 26,8 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L), Emelie Tillegård (MP),
Paulos Abraha (KD), Alex Karlsson (M), Per Håkansson (L), Vida Basti (V) och
Cecilia Sillanpää (C).
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Särskilt yttrande
Alex Karlsson (M), Emelie Tillegård (MP) och Paulos Abraha (KD) anmäler ett
särskilt yttrande (bilaga § 55)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till yttrande över
planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget med plan 2022–
2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (10)

