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§ 369   Dnr: KS-0444/2016 
 

Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 

Beslutsunderlag 

 Förslag till riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg, med bilaga 
18 september 2017 

 Redogörelse av inkomna synpunkter, 18 september 2017 
 Stadsledningskontorets skrivelse 18 september 2017 
 Kommunstyrelsens protokoll den 16 oktober 2017, § 281 

Tillkommande beslutsunderlag 

 Sverigedemokraternas skrivelse den 30 oktober 2017 

Sammanfattning 
Sundbybergs stads grönstruktur möjliggör att stadsborna kan ta del av flera 
ekosystemtjänster. Bostadsgårdar, villaträdgårdar och annan grönska på 
kvartersmark är en viktig del av grönstrukturen i Sundbyberg. Sedan 2012 används 
verktyget grönytefaktor i Sundbyberg för att stimulera ekosystemtjänster främst 
inom klimatanpassning på kvartersmark.  

Förslaget till nya riktlinjer lyfter förutom klimatanpassning även fram grönskans 
funktion för biodiversitet och sociala värden. Detta är i linje med hur flera andra 
kommuner i regionen arbetar med ekosystemtjänster.    

Sundbybergs stads nu gällande riktlinjer för grönytefaktorer, som antogs av 
kommunstyrelsen 13 maj 2012, § 138, föreslås nu ersättas av de nya riktlinjerna. 

De nya riktlinjerna har samberetts av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från 
stadsmiljö- och serviceförvaltningen, stadsledningskontoret och Sundbyberg Avfall 
och Vatten AB. 

Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden, byggnads- och 
tillståndsnämnden samt koncernen Sundbybergs stadshus AB. 

Kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott informerades om ärendet 
vid dess sammanträde 18 september 2017. 

Kommunfullmäktiges överläggning 

Yrkanden 

Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 30 oktober 
2017 innebärande att ärendet ska återremitteras för översyn av delfaktorerna grönska 

på tak, grönska på väggar och grönska på marken. 
 
Peter Schilling (S), Stefan Bergström (C), samt Lars Lindgren (MP) yrkar bifall till 
det utsända förslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på det av Gary Aelius (SD) framställda 
återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden proposition på 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg,  

18 september 2017, fastställs.  

2. Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg, gäller från och 
med 1 november 2017 

 
Reservation 
Kommunfullmäktigegruppen för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
____ 
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