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Kallelse 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kallelse har skett i behörig ordning 

Grönkullaskolan, Rissne den 2022-05-24, 18: oo- 19:30 

Stefan Bergström (C) 
Inger Gran (L) 
Martin Solberg  (MP) 
Leif Elofsson (S) 
Thomas Lundin (S) tjänstgörande ersättare för Marja Beckius (S) 
Eva Pavoni (M) 
Hans Beausang (M) — på distans §§ 63-81 
Sara Hamrin (V) tjänstgörande ersättare för August  Flensburg  (V) 
Henry Jensen  (SD) 
Gunnar Carlsson (C) 
David Gotthold (L) tjänstgörande ersättare för Ulf Schröder (L) 
Kjell Mattsson (KD) 
Yoseph Yohannes (S) 
Mattias Lundgren  (SD) 
Niklas Löfgren (C) 
Inger Olsson (L) 
Rajinder Ahluwahlia  (MP) 

Övriga deltagare: 
Emma Svensson, avdelningschef 
stadsbyggnad 
Fredrik Härden, samhällsbyggnadsdirektör 
Paulina Axelsson, nämndsekreterare 
Karolina  Regius,  nämndsekreterare 

Ersättare: 

Utses att 
justera: 

Plats och tid 
för justering: 

Martin Solberg (MP) 

Stadshuset, Östra Madenvägen 4, onsdagen den 25 maj 2022 

 

Underskrifter: Sekreterare / 91A J,k,f-k-k., Paragraf §§ 62-81 

Martin Solberg (MP) 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp 2022-05-25 Datum när anslaget tas ner 2022-06-16 

Förvaringsplats för protokoll Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen 
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Innehållsförteckning 

Information från sektorn för Samhällsbyggnad § 62 

Beslut om rätt att närvara § 63 

Svar på remiss - medborgarförslag - Belysning vid återvinningsstation 
på Milstensvägen 

§ 64 

Svar på remiss - medborgarförslag - Belysning med timer vid 
sopsorteringsstationen i Ursvik 

§ 65 

Svar på remiss - Inbjudan från Trafikförvaltningen i Region § 66 
Stockholm att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 

  

Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län § 67 

Svar på remiss - Dagvattenstrategi för Sundbybergs stad § 68 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen § 69 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundgård i närheten av § 70 
Rissneleden (Närheten av Toppstugan) 

  

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen § 71 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen § 72 

Svar på remiss - Förslag till revidering av nämndernas reglementen — § 73 
bestämmelser om deltagande i sammanträden på distans 

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Sundbyberg § 74 

Svar på medborgarförslag — fler träd på gatan fågelsången § 75 

Svar på medborgarförslag — Återvinning i parker § 76 

Svar på medborgarförslag - uppför höga bullervallar längs med § 77 
Kymlingelänken och E4:an 

  

Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med 
helårsprognos 2022 

§ 78 

Fyllnadsval av en ledamot till Sundbyberg stads cykelråd § 79 

Anmälan av delegationsbeslut - maj § 8o 

Ledamotsinitiativ — Gör Storskogsparken till en ätbar park, väckt av §81 
Sara Hamrin (V) 

h 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



   Stadsmiljö- och tekniska nämnden Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 

3 (27) 

       
Sundbybergs 

stad   

          

§ 62 

Information från sektorn för Samhällsbyggnad 

Sammanfattning 
Fredrik Härden informerar om delegationslistor, vad, när, hur och varför? 

Stadsmiljö och tekniska överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C) och Niklas Löfgren (C). 

Sammanfattning 

Fredrik Härden informerar om ny organisation för sektorn för Samhällsbyggnad. 

Stadsmiljö och tekniska överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Thomas Lundin (S), Inger Olsson (L), Inger Gran (L), 
Eva Pavoni (M), Leif Elofsson (S), Henry Jensen  (SD)  och Kjell Mattsson (KD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 63 

Beslut om rätt att närvara 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutar om närvarorätt för Karolina  Regius, 

nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-05-24 

§ 64 Dnr:  STN-0078/2022 

Svar på remiss - medborgarförslag - Belysning vid 

återvinningsstation på Milstensvägen 

Beslutsunderlag 

• Remiss — Medborgarförslag — Belysning vid återvinningsstationen på 
Milstensvägen, inkom den 1 mars 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 27 april 2022 

• Förslag till svar den 27 april 2022 

Sammanfattning 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått medborgarförslaget "Belysning vid 
återvinningsstationen på Milstensvägen" på remiss för besvarande till 
kommunstyrelsen. I medborgarförslaget föreslås att sätta upp belysning vid 
återvinningsstationen för att platsen ska upplevas trevligare och tryggare. 
Förslagsställaren menar även att detta också skulle minska risken för dumpning av 
allehanda avfall som tidvis sker på platsen. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden välkomnar alla förslag att förbättra för stadens 
medborgare ur såväl trygghetsperspektiv som att det ska vara lätt att göra rätt i 
Sundbyberg. Staden har kontinuerlig dialog med FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB) som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen för att 
säkerställa och utveckla miljöerna. 

Nämnden genom sektorn för samhällsbyggnad förbättrade under 2020 belysningen vid 
återvinningscentralen vid parker ingen vid Hallonbergsplan/Örsvängen och påbörjade 
under våren 2021 att planera för ett uppförande av belysning vid återvinningsstationen i 
korsningen Ursviksvägen/Milstensvägen i enlighet med förslagsställarens önskemål om 
bättre belysning på platsen. 

Belysningsarbetena har genomförts vid återvinningsstationen under sommaren 2021 

och belysningen på platsen har blivit mycket bättre. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar den 27 april 2022 godkänns och skickas som svar på 
kommunstyrelsens remiss "Medborgarförslag — Belysning vid 
återvinningsstationen på Milstensvägen". 

5 (27) 
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Sundbybergs 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr:  STN-0079/2022 

Svar på remiss medborgarförslag - Belysning med timer vid 

sopsorteringsstationen i Ursvik 

Beslutsunderlag 

• Remiss — Medborgarförslag — Belysning med timer vid sopsorteringsstationen i 
Ursvik, inkom den 1 mars 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 27 april 2022 

• Förslag till svar den 27 april 2022 

Sammanfattning 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått medborgarförslaget "Belysning vid 
återvinningsstationen på Milstensvägen" på remiss för besvarande till 
kommunstyrelsen. I medborgarförslaget föreslås bättre belysning vid 
återvinningstationen i Ursvik för att det ska bli lättare att sortera rätt och för en ökad 
trygghet. Förslagsställaren föreslår även att belysningen ska ha sensorer eller timer. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden välkomnar alla förslag att förbättra för stadens 
medborgare ur såväl trygghetsperspektiv som att det ska vara lätt att göra rätt i 
Sundbyberg. Staden har kontinuerlig dialog med FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB) som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen för att 
säkerställa och utveckla miljöerna. 

Nämnden genom sektorn för samhällsbyggnad förbättrade under 2020 belysningen vid 
återvinningscentralen vid parker ingen vid Hallonbergsplan/ Örsvängen och påbörjade 
under våren 2021 att planera för ett uppförande av belysning vid återvinningsstationen i 
korsningen Ursviksvägen/Milstensvägen i enlighet med förslagsställarens önskemål om 
bättre belysning på platsen. Belysningsarbetena har genomförts vid 
återvinningsstationen under sommaren 2021 och tillgänglighet/trygghet på platsen har 
blivit mycket bättre. 

Förslaget att styra belysningen med timer, till exempel att släcka kl 22:00, kan ur ett 
energiperspektiv samt om intilliggande fastigheter blir störda vara en bra lösning. 
Nämnden och dess sektor bedömer dock att belysningen vid återvinningscentralen 
Milstensvägen/Ursviksvägen inte är störande för de boende och ska vara tänd alla 
dygnets mörka timmar då det försvårar otillåten dumpning av uttjänta vitvaror och 
möbler med mera. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar den 27 april 2022 godkänns och skickas som svar på 
kommunstyrelsens remiss "medborgarförslag — belysning med timer vid 
sopsorteringsstationen i Ursvik". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Dnr:  STN-0103/2022 

Svar på remiss - Inbjudan från Trafikförvaltningen i Region 

Stockholm att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) 

Beslutsunderlag 

• Remiss "Inbjudan från Trafikförvaltningen i Region Stockholm att lämna 
synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) " inkom den io 
mars 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 14 mars 2022 

• Förslag till svar den 14 mars 2022 

Sammanfattning 
Trafikförvaltningen (SLL) har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 
2022. Detta arbete innefattar främst omfördelningar av trafiken, men också utökningar 
och reduceringar, baserat på normala förutsättningar utan pandemins påverkan. I 
remissen översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte 
i december 2023 (T23). De avser förslag på trafikförändringar vad gäller bland annat 
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. 

Sundbybergs stad ställer sig positiv till att förändra dragning av busslinjer 504 och 506 i 
Duvbo. Staden har inga synpunkter angående förlängningen av linje 506 till Odenplan 
men det är viktigt att linjen fortsätter trafikera Karolinska Sjukhuset Norra. Staden 
anser också att linje 504 kan trafikera Tulegatan och Fredsgatan i stället för Vegagatan 
för att en bättre och effektivare koppling mellan Ursvik/Hallonbergen och Centrala 
Sundbyberg. Vidare har Sundbybergs stad inga synpunkter angående förlängningen av 
linje 54o till Spånga och nya linjedragningen av linje 505 genom Järvastaden. Nya 
dragningen kräver att bygga ut och utrusta hållplatsen på Brotorpsvägen vilket behöver 
planeras i god tid innan trafikeringsstart. Även en dialog mellan Trafikförvaltningen och 
boende i Järvastaden behöver inledas. 

Sundbybergs stad ställer sig negativ till att dragningen av linje 591 ändras i Rissne och 
anser att trafikering av busshållplatsen Bankhuset ska bevaras. 

Emellertid anser staden att det behövs en ytterligare dialog angående 
ersättningstrafiken innan Tvärbanan Kistagren är på plats och när Mälarbanan avstängs 
under utbyggnadtid. Dessutom föreslår Sundbybergs stad att Trafikförvaltningen 
återkommer med information angående en direktbussförbindelse mellan Stora Ursvik 
och Lavettvägen, mellan Brotorp och 

Centrala Sundbyberg, mellan Ursvik/Hallonbergen och Arenastaden samt mellan Stora 
Ursvik och Kista; en nattbusslinje i Ursvik; en pendelbåtlinje mellan Lilla Alby och 
centrala och södra Stockholmsförorter; utredning av möjligheten till självkörande 
bussar i Sundbyberg. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C), Eva Pavoni (M), Martin Solberg 
(MP),  Yoseph Yohannes (S), Henry Jensen  (SD),  Inger Olsson (L), Inger Gran (L), 
Gunnar Carlsson (C), Kjell Mattsson (KD) och Rajinder Ahluwahlia  (MP). 

Stadsmiljö-och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till beslut den 14 mars 2022 godkänns och skickas som svar på 

kommunstyrelsens remiss"Inbjudan från Trafikförvaltningen i Region 

Stockholm att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23)". 

Särskilt yttrande 
Martin Solberg  (MP),  Eva Pavoni (M) och Kjell Mattsson (KD) anmäler särskilt yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(27) 
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Stadsmiljö- och Tekniska nämnden 24 maj 2022 

DNR:  STN  0103/2022 

Ärende 8. Svar på remiss — Inbjudan från Trafikförvaltningen i Region 

Stockholm att lämna synpunkter på trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) 

Yttrande 

Möjligheten att resa till och från Ursvik med kollektivtrafik är en omdiskuterad fråga bland 

sundbybergare som vi som förtroendevalda ofta blir uppmärksammade på. En irritation över 

tvärbanans försening i Stora Ursvik samt att buss 504 som går genom både Stora och Lilla 

Ursvik ofta är full, försenad och går för sällan är vanligt förekommande — och fullt förståelig. 

Ska vi bygga en hållbar stad där alla reser klimatsmart och yteffektivt är en god 

kollektivtrafiksförsörjning ett måste. Sundbyberg har Sveriges kanske bästa förutsättningar 

för en stark kollektivtrafik i och med kommunens storlek och 

Trots goda förutsättningar ser vi att två av stadens stadsdelar, Lilla Ursvik och Stora Ursvik, 

fortfarande har undermålig kollektivtrafik. I väntan på Tvärbanans försenade trafikstart som 

beräknas till slutet av nästa år måste Stora Ursvik kompenseras med förstärkt busstrafik. 

Detta samtidigt som den nuvarande turtätheten på busstrafiken genom både Lilla och Stora 

Ursvik behöver förbättras för att möta det behov som finns hos såväl besökare som boende. 

Utöver detta behöver även möjligheten till att utöka kollektivtrafiksutbudet för ursviksborna 

ses över, lämpligen i form av fler busslinjer som går genom delar av eller hela Ursvik. 

I övrigt ser vi positivt på förslaget till remissvar där vi särskilt vill instämma i behovet av att 

hållplatsen Bankhuset fortsatt trafikeras. 

För terna För *.ljöpartiet 

Eva Pavoni Martin Solberg 

SUNDBYBERGS STAD 
St3dsmiljö- och tekniska nämnden 

2022 -05- 2 4 

Siv -0103(acga 

 För Kristdemokraterna 
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§ 67 Dnr:  STN-0144/2022 

Svar på remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län 

Beslutsunderlag 

• Remiss - Regional masshanteringsplan Stockholms län, inkom den 5 april 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 26 april 2022 

• Förslag till svar den 26 april 2022 

Tillkommande beslutsunderlag 

• Centerpartiets, Liberalernas och Socialdemokraternas skrivelse den 24 maj 
2022. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har 
genom ett gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv 
hantering av massor i Stockholms län. 

Syftet med en masshanteringsplan för Stockholms län är att skapa förutsättningar för 
cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet samt att ta fram en regional 
samsyn om åtgärder för att uppnå cirkulär och resurseffektiv hantering. Vidare ska 
planen också bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Planen har tagits fram i dialog och  workshops  med representanter från Länsstyrelsen, 
Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm stad, samt kommuner, 
branschorganisationer och företag. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden är positiva till att en regional masshanteringsplan för 
Stockholms län tas fram men har vissa synpunkter om bland annat förtydligande av 
vikten av mellankommunal samverkan och förutsättningar för planens genomförande. 

Stadsmiljö och tekniska nämndens överläggning 

Yrkanden 

Stefan Bergström (C), Inger Gran (L) och Marja Beckius (S) yrkar i enlighet med 
Centerpartiets, Liberalernas och Socialdemokraternas skrivelse den 24 maj 2022 

innebärande att sista stycket på första sidan i förslag till svar ska ändras till: 

"För det masshanteringsråd som ska ha till ansvar att se till att åtgärder 
genomförs och följs upp, anser nämnden att fler kommuner än de som nämns 
och har varit projektägare bör ingå. Det bör också förtydligas hur 
masshanteringsrådet ska samverka med övriga kommuner och andra aktörer. 
Nämnden ser även att fler forum/råd för samverkan bör skapas utifrån såväl 
regionala, delregionala och mellankommunala perspektiv och utifrån 
geografiskt läge för att skapa ett hållbart organisationsträd gällande frågorna." 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkandet görs på uppmaning av sektorn för att förtydliga hur masshanteringsrådet bör 
arbeta för att uppfylla sitt ansvar att genomföra och följa upp åtgärder kring 
masshantering. Ordföranden finner att nämnden kan ställa sig bakom utskickat förslag 
med ändringsyrkandet. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Förslag till svar den 26 april 2022 godkänns med ändringar som framgår i 

Centerpartiets, Liberalernas och Socialdemokraternas skrivelse den 24 maj 
2022 och skickas som svar på kommunstyrelsens remiss "Regional 
masshanteringsplan Stockholms län". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Dnr:  STN-0157/2022 

Svar på remiss - Dagvattenstrategi för Sundbybergs stad 

Beslutsunderlag 

• Remiss "Dagvattenstrategi för Sundbybergs stad" inkom den 13 april 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 21 april 2022. 

• Förslag till svar den 21 april 2022 

Sammanfattning 
Dagvattenstrategins syfte är att skapa förutsättningar och vägledning för en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering. Strategin ska följa stadens dagvattenpolicy och vara ett 
verktyg för att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster samt anpassa 
staden till framtida klimatförändringar med ökad och mer intensiv nederbörd. 

Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av stadens ytvattenkvalitet och att 
god vattenstatus uppnås i Bällstaån, Ulvsundasjön, Igelbäcken och Brunnsviken. 

Dagvattenhanteringen ska vara anpassad till kommande klimatförändringar med 
intensivare regn och högre vattennivåer. 

Den naturliga vattenbalansen bevaras så långt som möjligt för att undvika sättningar 
och skred till följd av minskad grundvattenbildning och för att minska risken för erosion 
och stora flöden. Stadens dagvattensystem ska utformas med hänsyn till de naturliga 
avrinningsområdena. 

Dagvattenhantering ska vid planering och anläggande av stadsmiljön vara en del i en 
sammanhållen helhet vad gäller såväl gestaltning som funktion. Den ska tillföra 
estetiska och rekreativa kvaliteter och stärka stadens grönska. 

Sundbybergs stad ska arbeta med dagvatten på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt 
och samarbeta såväl inom organisationen som med närliggande kommuner och andra 
externa parter för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar den 21 april 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens 
remiss "Dagvattenstrategi för Sundbybergs stad". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Dnr:  STN-0076/2022 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen 

Beslutsunderlag 

• Remiss "Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen" inkom den 28 
februari 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 21 april 2022. 

• Förslag till svar den 21 april 2022 

Sammanfattning 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om en hundrastgård i 
Hallonbergen på remiss. 

Förslaget handlar om ett skogsparti nedanför Toppstugan i Hallonbergen, som enligt 
förslagsställaren skulle kunna göras om till en hundrastgård. 

Förslagsställaren framför att det under senare tid har blivit fler hundar och hundägare i 
området kring Rissneleden, Skidbacken och Hallonbergsvägen och att det vore trevligt 
att ha tillgång till en hundrastgård där hundarna kan få busa med varandra. 

Förslagsställaren känner till att det finns en hundrastgård i Rissne, men anser att det 
stundtals är många hundar där. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar den 21 april 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens 
remiss "Medborgarförslag — Hundrastgård i Hallonbergen". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 70 Dnr:  STN-0072/2022 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundgård i närheten av 

Rissneleden (Närheten av Toppstugan) 

Beslutsunderlag 

• Remiss "Medborgarförslag - Hundgård i närheten av Rissneleden (Närheten av 
Toppstugan)" inkom den 28 februari 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 april 2022. 

• Förslag till svar den 22 april 2022 

Sammanfattning 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om en hundrastgård i 
Hallonbergen på remiss. 

Förslagsställaren framför att det idag är många som bor på Rissneleden och i området 
kring Toppstugan i Hallonbergen som äger en hund men som saknar närhet till en 
hund(rast)gård där hundarna kan springa och leka fritt. I dag hittas närmaste 
hund(rast)gård i Rissne. 

Förslagsställaren föreslår att en hund(rast)gård skapas i ett oanvänt område i 
Hallonbergen, uppe vid Toppstugan, där det skulle vara enkelt att röja och sätta upp 
staket. 

Förslagsställaren framför vidare att det är många som önskar detta och som kan ställa 
upp och röja området. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar den 22 april 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens 
remiss "Medborgarförslag - Hundgård i närheten av Rissneleden (Närheten av 
Toppstugan)". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 71 Dnr:  STN-0074/2022 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen 

Beslutsunderlag 

• Remiss "Medborgarförslag — Hundrastgård i Hallonbergen" inkom den 28 
februari 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 21 april 2022. 

• Förslag till svar den 21 april 2022 

Sammanfattning 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om en hundrastgård i 
Hallonbergen på remiss. 

Förslaget handlar om ett skogsparti nedanför Toppstugan i Hallonbergen, som enligt 
förslagsställaren skulle kunna göras om till en hundrastgård. 

Förslagsställaren framför att det under senare tid har blivit fler hundar och hundägare i 
området kring Rissneleden, Skidbacken och Hallonbergsvägen och att det vore trevligt 
att ha tillgång till en hundrastgård där hundarna kan få busa med varandra. 

Förslagsställaren känner till att det finns en hundrastgård i Rissne, men anser att det 
stundtals är många hundar där. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Förslag till svar den 21 april 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens 

remiss "Medborgarförslag — Hundrastgård i Hallonbergen". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Dnr:  STN-0075/2022 

Svar på remiss - Medborgarförslag - Hundrastgård i Hallonbergen 

Beslutsunderlag 

• Remiss "Medborgarförslag — Hundrastgård i Hallonbergen" inkom den 28 
februari 2022 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 21 april 2022. 

• Förslag till svar den 21 april 2022 

Sammanfattning 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om en hundrastgård i 
Hallonbergen på remiss. 

Förslaget handlar om ett skogsparti nedanför Toppstugan i Hallonbergen, som enligt 
förslagsställaren skulle kunna göras om till en hundrastgård. 

Förslagsställaren framför att det under senare tid har blivit fler hundar och hundägare i 
området kring Rissneleden, Skidbacken och Hallonbergsvägen och att det vore trevligt 
att ha tillgång till en hundrastgård där hundarna kan få busa med varandra. 

Förslagsställaren känner till att det finns en hundrastgård i Rissne, men anser att det 
stundtals är många hundar där. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar den 21 april 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens 
remiss "Medborgarförslag — Hundrastgård i Hallonbergen". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 73 Dnr:  STN-0200/2022 

Svar på remiss - Förslag till revidering av nämndernas reglementen —

bestämmelser om deltagande i sammanträden på distans 

Förslag till beslut 

i. Kommunstyrelsens remiss den lo maj 2022 med förslag till revidering av 
nämndernas reglementen 

2. Förslag till yttrande den 11 maj 2022 

3. Sektorn för Samhällsbyggnads skrivelse den 11 maj 2022 

Sammanfattning 

Bestämmelser om möjligheten för ledamöter att på distans delta i kommunfullmäktiges 
och nämndernas sammanträden finns i kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna 
anger att ledamöter får delta i sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat 
det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 

Innan år 2020 saknade nämndernas reglementen bestämmelser som gav möjlighet för 
ledamöter att deltaga under sammanträden på distans. Med anledning av det 
extraordinära läge som landet då befann sig i, genom pandemin Covid-19, aktualiserades 
behovet av en ökad flexibilitet för sammanträdesdeltagande för att minimera 
smittspridningen. Kommunfullmäktige beslutade därför vid sitt sammanträde den 25 
maj 2020, § 196, att införa bestämmelser i nämndernas reglementen om möjligheten för 
ledamöterna att delta i sammanträden på distans. 

De nu gällande bestämmelserna om distansdeltagande anger att ledamot som önskar 
delta på distans ska anmäla detta till ordföranden senast tre arbetsdagar innan 
sammanträdet och ange skälen till varför distansdeltagande önskas. Ordföranden ska, 
om anmälan inkom i tid, pröva skälen och därefter besluta om ledamoten får delta på 
distans. Sådant beslut ska inte fattas om inte särskilda skäl föreligger. 

I samband med att pandemin har börjat avklinga har möjligheten till ytterligare 
flexibilitet för deltagande för ledamöter och ersättare under sammanträden 
aktualiserats. Kommunstyrelsen bereder därför ett förslag till revidering av de nu 
gällande bestämmelserna om distansdeltagande. Förslag har remitterats till samtliga 
nämnder för yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 maj 2022. Den reviderade 
lydelsen föreslås ersätta den nuvarande som anges i reglementena under avsnittet 
nämndens arbetsformer. Förslaget innebär bland annat att ledamöter och ersättare har 
rätt att delta i nämndsammanträde på distans utan angivande av skäl för detta. Avsikten 
att delta på distans föreslås dock behöva anmälas per e-post till nämndens ordförande 
och sekreterare senast 24 timmar innan sammanträdet öppnar. Skälet för denna 
anmälan är att underlätta planeringen av sammanträdets genomförande. 

Förslaget innebär också ett förtydligande om att presidiet alltid måste delta fysiskt i 
sammanträdeslokalen samt att ärenden under sekretess endast får handläggas med 
distansdeltagande om tekniskt system används som säkerställer att sekretessen inte röjs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sektorn för samhällsbyggnad har berett förslag till yttrande innebärande att nämnden 
ställer sig positiv till förslag till revideringen av reglementet. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar godkänns som svar på Kommunstyrelsens remiss den io maj 
2022 med förslag till revidering av nämndernas reglementen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Dnr:  STN-0087/2022 

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Sundbyberg 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag "Hundrastgård i Sundbyberg" från kommunfullmäktige 28 
februari 2022 § 23 

• Förslag till svar på medborgarförslag den 22 april 2022. 

• Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 22 april 2022. 

Sammanfattning 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått ett medborgarförslag om en hundrastgård i 
Hallonbergen på remiss. 

Förslaget handlar om ett skogsparti nedanför Toppstugan i Hallonbergen, som enligt 
förslagsställaren skulle kunna göras om till en hundrastgård. 

Förslagsställaren framför att det under senare tid har blivit fler hundar och hundägare i 
området kring Rissneleden, Skidbacken och Hallonbergsvägen och att det vore trevligt 
att ha tillgång till en hundrastgård där hundarna kan få busa med varandra. 

Förslagsställaren känner till att det finns en hundrastgård i Rissne, men anser att det 
stundtals är många hundar där. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Förslag till svar på medborgarförslag den 22 april 2022 godkänns och skickas 
som svar på medborgarförslag "Hundrastgård i Sundbyberg". 

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 75 Dnr:  STN-0253/2021 

Svar på medborgarförslag — fler träd på gatan fågelsången 

• Medborgarförslag — "Fler träd på gatan fågelsången" från kommunfullmäktige 
den 31 maj 2021 §262 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 27 april 2022 

• Förslag till svar på medborgarförslag den 27 april 2022 

Sammanfattning 
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått medborgarförslaget "fler träd på gatan 
fågelsången" för besvarande. Förslagsställaren har önskemål om att staden planterar 
träd på gatan Fågelsången, mellan Kyrkogatan och Bergsgatan, på liknande sätt som 
staden gjort längs Rosengatan. Träden skulle bli ett estetiskt lyft och leda till ökad trivsel 
samt dämpa ljud från trafik. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess sektor välkomnar alla förslag att förbättra 
stadens utemiljöer. I arbetet med ny grönplan för Sundbyberg och den inventering som 
gjorts har det kunnat konstaterats att i de östra delarna av centrala Sundbyberg finns lite 
parktillgång och det saknas grönska och träd i gaturummen. Ett antal gator/platser ges 
stort utrymme för parkerade bilar. Oftast finns det i stadsrummen möjligheter att 
förbättra för de prioriterade trafikanterna i enlighet med Mobilitets-program och de 
politiska beslut/uppdrag som finns för att skapa ett mer hållbart och attraktivt 
Sundbyberg. 

Nämnden genom sektorn för samhällsbyggnad har sedan hösten 2021 arbetat med ett 
avgränsat stadsmiljöprojekt för området Vintergatan/Götgatan, se bilaga, med delar av 
sidogator, med målbild att skapa grönare och mer tillgängligare gatumiljöer för boende 
och prioriterade trafikanter utifrån bland annat grönplan och mobilitetsprogram. 
Målbilden är att öka attraktiviteten för stadsdelen genom att ta fram ett övergripande 
förslag för hur området mellan Vintergatan och Götgatan kan utvecklas för en mer 
hållbar, upplevelserik, trafiksäkrare och tryggare miljö. Det planeras göras genom att 
stärka det gröna stadsrummet med trädplanteringar och platsbildningar samtidigt som 
trafiksäkerheten förbättras och påverkan på antalet parkeringsplatser i området ska 
minimeras. Utvecklingen av området planeras att ske etappvis de kommande åren med 
start hösten 2022 i en första mindre etapp. 

Förslagsställens önskemål om att utveckla Fågelsången med trädplanteringar bedömer 
nämnden och dess sektor kan vara aktuellt i framtiden utifrån att det är liknande 
förutsättningar som Vintergatan/Götgatan med en 18 meter bred gatusektion. Om det är 
möjligt att få till sträckan med utvecldade platsbildningar och trädplanteringar får en 
framtida förstudie klargöra. Nämnden och dess sektor tar med sig förslagsställen 
önskemål i stadens fortsatta arbeta med att utveckla stadsrumkvaliteerna i området. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Eva Pavoni (M), Stefan Bergström (C) och Kjell 
Mattsson (KD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

i. Förslag till svar den 27 april 2022 godkänns och skickas som svar på 
medborgarförslaget "Medborgarförslag — fler träd på fågelsången". 

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Särskilt yttrande 
Martin Solberg  (MP),  Eva Pavoni (M) och Kjell Mattsson (KD) anmäler särskilt yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Stadsmiljö- och Tekniska nämnden 24 maj 2022 

DNR:  STN  0253/2021 

Ärende 17. Svar på medborgarförslag — fler träd på fågelsången 

Yttrande 

Vi instämmer i stort med det förslag som medborgaren lyfter. Ökad grönska och växlighet i 

stadsrummet är en enkel åtgärd som bidrar med väldigt många nyttor. Ett urval av nyttorna 

träd i stadsmiljö bidrar med är minskade luftföroreningar, dämpat bullret från trafik, 

förstärkt biologisk mångfald, svalkande ytor under värmeböljor, stärkt dagvattenhantering 

och är inte minst är det väldigt vackert. 

Utöver detta har bland annat forskare vid såväl Göteborgs Universitet som University of 

Toronto funnit ett tydligt samband mellan människors upplevda och dokumenterade hälsa 

samt mängden grönska de har i den omedelbara närheten av sin bostad. 

Därför tycker vi att anlägga träd på Fågelsången är positivt. Inte minst eftersom gatan är 

hela 18 meter bred vilket innebär att det finns gott om yta att vika åt stadsgrönska i 

exempelvis en alle i mitten av gatan eller längs kantstenen på båda sidor om gatan. Vid 

behov kan även parkeringsplatserna längs gatan snedställas för att minimera bortfallet av 

parkeringar vid trädplanteringar. 

Vidare ser vi positivt på att staden har påbörjat ett liknande stadsmiljöprojekt vid 

Vintergatan/Götgatan samt att sektorn för samhällsbyggnad ser positivt på att anlägga träd 

även på Fågelsången. 

SUNDBYBERGS STAD 
Stacsmiljö- och tekniska nämnden 
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§ 76 Dnr:  STN-0254/2021 

Svar på medborgarförslag —Återvinning i parker 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag — "Återvinning i parker" från kommunfullmäktige den 31 maj 
2021, § 263 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 3 maj 2022 

• Förslag till svar på medborgarförslag den 3 maj 2022 

Sammanfattning 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden har fått medborgarförslaget "återvinning i parker" 
för besvarande. Förslagsställaren har önskemål om att förbättra medborgarnas 
möjligheter att samla in flaskor och burkar. Detta skulle vara en del i stadens arbete för 
mer återvinning och källsortering. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess sektor välkomnar förslag som kan förbättra 
återvinning och källsortering. Tekniska avdelningen har tidigare monterat särskilda 
hållare för flaskor och burkar i anslutning till papperskorgar. Hållarna ska ge möjlighet 
för medborgare att lämna ifrån sig returflaskor och -burkar på ett sätt som förenklar för 
andra medborgare samla in och panta. Förutom de ekonomiska vinsterna är tanken att 
mindre material ska gå till förbränning, men också att mindre skräp behöver dras upp ur 
papperskorgarna i sökandet efter flaskor och burkar. I många fall har behållarna dock 
främst kommit att fungera som en lättillgänglig skräpkorg. De har då orsakat mer löst 
skräp och upplevelsen av en skräpigare stadsmiljö. Flera behållare har därför tagits bort. 

För att bidra till Sundbybergs stads mål om att främja återvinning undersöker Tekniska 
avdelningen källsortering i parkmiljö. Utredningen ska omfatta modell på kärl, 
placering, metoder för tömning samt hur de olika skräpfraktionerna ska tas omhand. 

I undersökningen kommer även returflaskor och -burkar att ingå. Nämnden och dess 
sektor bedömer att det arbetas för att möjliggöra källsortering och insamling av pant i 
enlighet med förslagsställarens önskemål. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Förslag till svar den 3 maj 2022 godkänns och skickas som svar på 

medborgarförslaget "Återvinning i parker". 

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 77 Dnr:  STN-0250/2021 

Svar på medborgarförslag - uppför höga bullervallar längs med 

Kymlingelänken och E4:an 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag — "uppför höga bullervallar längs med Kymlingelänken och 
E4:an" väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021. 

• Förslag till svar på medborgarförslag den 3 maj 2022. 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 2 maj 2022. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021 väcktes ett medborgarförslag 
där förslagsställaren föreslår att det uppförs höga bullervallar längs med 
Kymlingelänken och E4:an. Förslagsställaren menar att sätta upp bullerreducerande 
åtgärder skulle förbättra upplevelsen av Igelbäckens Naturreservat som är till gagn till så 
många. 

I samband med ny bebyggelse i Ursviks västra delar föreslås inom detaljplan Vallen 
parkstråk även kallad Vallpromenaden. Förutom att erbjuda en attraktiv utemiljö ska 
även parkstråket omhänderta dagvatten från närliggande områden samt hantera buller 
och fungera som en skyddsvall. Den planerade aktivitetsvallen, som också utgör buller-
och skyddsvall, bedöms dock ge ett tillräckligt skydd för den bakomliggande 
bostadsbebyggelsen utan krav på ytterligare åtgärder. 

Staden antog år 2017 en detaljplan för tvärbanestråket, Kistagrenen, och beräknas vara 
utbyggd till år 2025 vilket möjliggör spårbunden kollektivtrafik till viktiga knutpunkter. 

Öst om kommande tvärbana är den aktuella sträckan och delen av Kymlinge utpekad 
som angränsade till, eller del av, befintligt eller planerad utökning av Igelbäckens 
naturreservat (se gärna stadens översiktsplan "Oversiktsplan för Sundbyberg, 
Sundbyberg 2030 — urbant och hållbart" som antogs av kommunfullmäktige 2018). 
Naturområdet är ett välbesökt friluftsområde och bostadsnära natur bedöms som viktig 
att bevara. Naturreservat är en del av regionens så kallade gröna kilar och fungerar som 
ett regionalt grönstråk och ekologisk spridningskorridor. En byggnation enligt förslaget 
bedöms inverka negativt på dessa värden. 

Trafikverket har väghållaransvar för E18 och E4, byggande och drift av väg, vilket menas 
att de dels har ansvar att anpassa vägsystemet efter samhällets behov. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Martin Solberg  (MP),  Stefan Bergström (C), Gunnar 
Carlsson (C), Inger Gran (L) och Inger Olsson (L). 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Förslag till svar den 3 maj 2022 godkänns och skickas som svar på 

medborgarförslaget. 

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 78 Dnr:  STN-0102/2022 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med 

helårsprognos 2022 

Beslutsunderlag 

• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 16 maj 2022. 

• Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2022 

den 16 maj 2022. 

Sammanfattning 

Nämnden bidrar på många olika sätt till att mål uppnås och uppdrag genomförs, vilket 
framgår av rapporten. 

2021 anställdes en investeringscontroller. Efter årsskiftet återfinns 
investeringscontrollern på sektorn för ledning och samordning. Sektor för 
samhällsbyggnad har regelbundna ekonomiska avstämningar med sektorn för ledning 
och samordning för samsyn och uppföljning av sektorns investeringsprojekt. 

Servicecenters relation med sina kunder utvecklas kontinuerligt. Ansvaret för 
kundrelationerna har fördelats och respektive ansvarig kallar till avstämningsmöten 
med sina kunder. 

För en effektiv trafikövervakning har avtal tecknats med en leverantör av 
parkeringstjänster i syfte att samla relevant parkeringsinformation på ett ställe, i en så 
kallad hubb. Härigenom finns förutsättningar att, utifrån insamlad information, skapa 
en mer anpassad parkeringsreglering. 

Två stadsmiljövärdar kommer att vara på plats till sommaren. De kommer att göra 
kontroller i stadsmiljön kring byggnationer, markupplåtelser och andra 
trafikpåverkande arbeten. 

Sommarjobbsplatser har erbjudits i den tekniska verksamheten. Under våren har 
trafikenheten haft en LIA-praktikant (lärande i arbete). Ett arbete pågår för att om 
möjligt erbjuda fler praktikplatser under 2022. 

Tillgänglighetsaspekter beaktas i alla projekt som genomförs i park- och gatumiljöer. 
Den offentliga belysningen utvecklas kontinuerligt för att skapa ökad trygghet, 
tillgänglighet och upplevelser i staden, med fokus på hållbarhet. 

Iordningsställande av tillfälliga sommarinstallationer i gatumiljön har påbörjats. 
Sommargågatan på Vasagatan är på plats. 

Utifrån stadens fordonspolicy pågår ett långsiktigt arbete i syfte att på sikt få en 
utsläppsfri fordonsflotta inom staden. Sektorns/stadens fordonsansvariga är ett stöd för 
stadens sektorer i generella fordonsfrågor och vid inköp av fordon. Staden har under 
våren upphandlat nya drivmedelskort, med möjlighet till laddning av eldrivna fordon. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens resultat för perioden januari-april är +6,9 mnkr, 
vilket är 2,4 mnkr högre än budgeterat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sundbybergs 

stad  

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Martin Solberg  (MP),  Inger Olsson (L), Inger Gran (L), 
Yoseph Johannes (S) och Eva Pavoni (M). 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2022 

den 16 maj 2022 godkänns. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 79 Dnr:  STN-0546/2021 

Fyllnadsval av en ledamot till Sundbyberg stads cykelråd 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 
1. Beslut om val av ledamot bordläggs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sundbybergs 
stad  

§ 80 Dnr:  STN-0006/2022 

Anmälan av delegationsbeslut - maj 

Beslutsunderlag 
• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 13 maj 2022. 

• Delegationslista den 13 maj 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa 
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis en tjänsteperson 
eller ett utskott. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde 
enligt stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning. 

Stadsmiljö och tekniska nämndens överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Inger Gran (L) och Eva Pavoni (M). 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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§81 Dnr:  STN-0222/2022 

Ledamotsinitiativ — Gör Storskogsparken till en ätbar park väckt av Sara Hamrin 

(V). 

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ —"Gör Storskogsparken till en ätbar park" den 24 maj 2022. 

Sammanfattning 
Sara Hamrin (V) väcker ledamotsinitiativet-"Gör Storskogsparken till en ätbar park". 
Förslaget innebär att Stadsmiljö- och tekniska nämnden uppdrar sektorn för 
samhällsbyggnad att i samband med renovering och upprustning av Storskogsparken 
anlägga en park med ätbara träd, buskar och växter, samt skapar möjlighet till 
stadsodling i parken. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att skicka ledamotsinitiativet på beredning till sektorn. 

27 (27) 

Sundbybergs 
stad 

Justerandes "signatur Utdragsbestyrkande 
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