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Kommunstyrelsen 

 
 

Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för säljprospekt 
avseende stadsutveckling inom stadsdelarna Hallonbergen, Ör 
och Rissne och området Ekbacken  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll den 1 juli 2016 § 299  
Kvalitetsprogram för Hallonbergen den 24 november 2016  
Kvalitetsprogram för Ör den 24 november 2016 
Kvalitetsprogram för Rissne den 24 november 2016 
Kvalitetsprogram för Ekbacken den 24 november 2016 
Grundförutsättningar för säljprospekt tillhörande kvalitetsprogram för 
stadsutveckling inom stadsdelarna Hallonbergen, Ör och Rissne och området 
Ekbacken den 25 november 2016 
Stadsledningskontorets skrivelse den 25 november 2016 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 1 juli 2016 beslut om kommunkoncernens 
fastighetsbestånd och fastighetsstruktur samt stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, 
Rissne och området Ekbacken. Av beslutet framgår att kommunstyrelsen och 
koncernen Sundbybergs stadshus AB ansvarar för genomförandet av strategier och 
åtgärder som följer av fullmäktiges beslut. Ett av besluten anger att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma kvalitetsprogram till grund för 
idékoncept för nämnda områden.  

Kvalitetsprogram med tillhörande grundförutsättningar för säljprospekt finns nu 
framtaget. Programmen beskriver det aktuella området, vision och inriktning för 
utvecklingen, pågående planering, områdesbakgrund och befintliga värden, 
målpunkter, stråk och trafik, befolkning, näringsliv och sociala värden. Det 
huvudsakliga syftet med kvalitetsprogrammen är att säkerställa att områdena 
utvecklas enligt stadens intentioner utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbarhetsperspektiv. Grundförutsättningar för det säljprospekt som ska tas fram 
beskriver bland annat skall-kraven, processen, tidplanen, information om 
fastigheter, prissättningsmodell samt villkor och tidpunkt för tillträde. Förslaget 
kring grundförutsättningar baseras bland annat på rekommendationer från anlitad 
expertis. 

Efter att kommunstyrelsen fattat beslut om kvalitetsprogram och 
grundförutsättningar är det koncernen Sundbybergs stadshus AB som ansvarar för 
den fortsatta processen, i samarbete med kommunstyrelsen genom 
stadsledningskontoret, inför kommande beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt berörda styrelser i koncernen.  
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Säljprospektet kommer styrelsen i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att ta ställning 
till på sitt sammanträde den 15 december 2016 och styrelsen i Sundbybergs stadshus 
AB på sitt sammanträde den 7 december 2016. Dessa ställningstaganden kommer 
att ske innan utskick sker till fastighetsbolagen. Nästa steg i processen är att 
intresserade fastighetsbolag tar fram idékoncept. Kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige fattar beslut om vilket idékoncept i respektive område som ska 
genomföras. I de fall idékoncepten innebär behov av förändrad detaljplan kommer 
planprocesser att ske.  

Medborgare, hyresgäster, näringsidkare och andra aktörer inom områdena kommer 
fortlöpande att informeras och ges möjligheter till dialog under hela processen.   

Under den fortsatta processens kommer kontinuerlig avstämning ske i 
kommunstyrelsens styrnings- och ägarkommitté, kommunstyrelsens exploaterings- 
och hållbarhetsutskott, Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB. 

Den14 november 2016 informerades kommunstyrelsens exploaterings- och 
hållbarhetsutskott om ärendet.  

 
Förslag till beslut 

1. Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för säljprospekt avseende 
stadsutvecklingen i stadsdelen Hallonbergen fastställs, under förutsättning 
av att Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
ställer sig bakom förslaget. 

2. Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för säljprospekt avseende 
stadsutvecklingen i stadsdelen Ör fastställs, under förutsättning av att 
Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ställer sig 
bakom förslaget.  

3. Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för säljprospekt avseende 
stadsutvecklingen i stadsdelen Rissne fastställs, under förutsättning av att 
Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ställer sig 
bakom förslaget.  

4. Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för säljprospekt avseende 
stadsutvecklingen i området Ekbacken fastställs, under förutsättning av att 
Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ställer sig 
bakom förslaget.  

 
 
 
Helén Eriksson-Elf 
Stadsdirektör    Åsa Steen 
    bitr förvaltningschef 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade den 1 juli 2016 beslut om kommunkoncernens 
fastighetsbestånd och fastighetsstruktur samt stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, 
Rissne och området Ekbacken. Av beslutet framgår att kommunstyrelsen och 
koncernen Sundbybergs stadshus AB ansvarar för genomförandet av strategier och 
åtgärder som följer av fullmäktiges beslut. Ett av besluten anger att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma kvalitetsprogram till grund för 
idékoncept för nämnda områden. Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för 
säljkoncept finns nu framtaget.  
 
Kvalitetsprogram med grundförutsättningar för säljprospekt  

Kvalitetsprogrammen 

Fyra stycken kvalitetsprogram har tagits fram, ett för respektive område som ska 
utvecklas; Hallonbergen, Ör, Rissne och Ekbacken. Det huvudsakliga syftet med 
kvalitetsprogrammen är att säkerställa att områdena utvecklas socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart enligt stadens intentioner. 
 
Programmen beskriver det aktuella området, vision och inriktning för utvecklingen, 
pågående planering, områdesbakgrund och befintliga värden, målpunkter, stråk och 
trafik, befolkning, näringsliv och sociala värden.  

Säljprospektets övergripande innehåll.  
Utöver kvalitetsprogrammen tillkommer grundförutsättningar för säljprospekt. 
Säljprospektet beskriver bland annat skall-kraven, processen, tidplanen, information 
om fastigheter, prissättningsmodell samt villkor och tidpunkt för tillträde. Förslaget 
kring grundförutsättningar baseras bland annat på rekommendationer från anlitad 
expertis. 
 
Fortsatt process och tidplan 
Efter att kommunstyrelsen fattat beslut om kvalitetsprogram och 
grundförutsättningar för säljprospekt är det koncernen Sundbybergs stadshus AB 
som ansvarar för den fortsatta processen, i samarbete med kommunstyrelsen 
genom stadsledningskontoret, inför kommande beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige samt berörda styrelser i koncernen. Säljprospektet, vars 
övergripande innehåll beskrivs nedan, kommer styrelsen i Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB att ta ställning till innan utskick sker till fastighetsbolagen. 
Anledningen till detta är att bolaget ansvarar för den externa försäljningen. 
Sundbybergs stadshus AB kommer också att ta ställning till säljprospektet innan 
utskick sker till fastighetsbolagen.  
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Idékoncept 
Marknadens aktörer har möjlighet att utifrån kvalitetsprogrammen och 
säljprospekten lämna in idékoncept för utveckling av områdena. Idékoncepten som 
lämnas in ska beskriva hur stadens vision för områdena kan uppfyllas och på vilka 
sätt stadens önskemål och krav har tillgodosetts. Aktörerna ska vara finansiellt 
starka och ha ett långsiktigt och aktivt ägande av fastigheterna som strategi.  De ska 
dessutom ha dokumenterad erfarenhet av social, ekologisk och ekonomisk 
stadsutveckling i dialog och samverkan, samt ha erfarenhet av centrumbyggnader.  

Aktörerna ska vilja bidra med nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter 
såsom skolor, förskolor, äldreboende samt anläggningar för idrott och kultur. 
Staden har för avsikt att teckna långsiktiga avtal för att säkerställa 
verksamhetslokaler i de fastigheter som avyttras. Aktörerna ska visa hur de även på 
andra sätt kan bidra till ett långsiktigt arbete för social hållbarhet som gynnar 
stadsdelarna och på vilka sätt detta kan uppnås i stadsutvecklingen 

I de fall idékoncepten innebär behov av förändrad detaljplan kommer planprocesser 
att ske. Medborgare, hyresgäster, näringsidkare och andra aktörer inom områdena 
kommer fortlöpande att informeras och ges möjligheter till dialog under hela 
processen.  
 
Under processens gång kommer kontinuerlig avstämning ske i kommunstyrelsens 
styrnings- och ägarkommitté, kommunstyrelsens exploaterings- och 
hållbarhetsutskott, Sundbybergs stadshus AB och Lokalfastigheter i Sundbyberg 
AB.  
 
Översiktlig tidplan för processens olika steg: 
 

 5 december 2016 - Kommunstyrelsen fattar beslut om kvalitetsprogram och 
grundförutsättningar för säljprospekt 

 Sundbyberg stadshus AB ställer sig bakom kvalitetsprogram med 
grundförutsättningar den 7 december 2016 

 Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ställer sig bakom kvalitetsprogram med 
grundförutsättningar den 15 december 2016 

 7 december 2016 - Utskick av informationsmaterial till fastighetsbolag 
 10 januari 2017 - Utskick av säljprospekt till fastighetsbolag 
 15 mars 2017 - Fastighetsbolagen tar fram idékoncept och lämnar in dessa 
 Mars-april 2017 - Utvärdering av idékoncept 
 April/maj 2017 - Beslut i kommunstyrelsen om vilka idékoncept med 

tillhörande fastigheter som blir föremål för förhandling 
 Maj-september 2017 - Förhandling och avtalsskrivande på 

fastighetsområdena 
 Juni-september 2017 - Kommunfullmäktiges beslut om vilket idékoncept, 

med tillhörande fastigheter i respektive område, som ska genomföras samt 
aktieöverlåtelseavtal som även reglerar tillträde till fastigheterna 

 Med början under 2017 - Fastigheterna tillträds successivt 
 Med början under 2017 – Detaljplaneprocesser påbörjas 
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