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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 25
mars 2019, klockan 18:00
Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Förhinder anmäls till: respektive partigrupp via de politiska sekreterarna
Ordförande/sekreterare: Christina Fjellström (S) / Magnus Eriksson
Föredragningslista
1. Sammanträdets öppnande
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
3. Upprop
4. Val av protokolljusterare och tid för justering
Dnr

Sida

Anmälan av sammanräkningsprotokoll från
Länsstyrelsen i Stockholms län
5. Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige (MP)

KS1
0035/2019

6. Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige (M)

KS2–3
0035/2019

7. Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i
Kommunfullmäktige (M)

KS4–5
0035/2019

Informationspunkt
8. Information från kommunfullmäktiges revisorer
Styrande dokument
9. Instruktion för kommunstyrelsens
upphandlingsutskott och delegation av
beslutanderätt från kommunstyrelsen till utskottet

KS6 – 12
0007/2019

10. Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och
hållbarhetskommitté

KS13 – 17
0009/2019

11. Instruktion för kommunstyrelsens
brottsförebyggande råd

KS18 – 25
0008/2019
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12. Revidering av instruktion för Sundbybergs stads
pensionärsråd

KS26 – 30
0122/2019

13. Revidering av instruktion för Sundbybergs stads
funktionsrättsråd (tidigare Sundbybergs stads råd
för funktionshinderfrågor)

KS31 – 37
0123/2019

Taxor och avgifter
14. Taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och
idrottshallar

KS38 – 47
0109/2019

Organisationsärende
15. Ställningstagande till att genomföra gemensam
upphandling av banktjänster för Sundbybergs stad
och koncernen Sundbybergs stadshus AB

KS48 – 52
0300/2018

Bolagsfrågor
16. Revidering av ägardirektiv till Sundbyberg
stadshus AB och dess dotterbolag

KS53 – 138
0121/2019

Investeringar
17. Investeringsprojekt 90802– Ombyggnad av
infrastruktur kopplat till exploatering av
Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 - beslut om att
godkänna systemhandling och genomföra
projektet

KS139 - 187
0454/2018

Svar på motioner
18. Svar på motion - Byt namn på Kommunala rådet
för funktionshindersfrågor. Väckt av Veronica
Kallander (V)

KS188 – 191
0810/2017

Svar på medborgarförslag
19. Svar på medborgarförslag - Bättre
sexualundervisning

KS192 – 202
0536/2018

20. Svar på medborgarförslag - Solceller på
Ursviksskolans tak

KS203 – 206
0212/2018

21. Svar på medborgarförslag - Begravningsplats för
smådjur

KS207 - 214
0156/2018
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Anmälan av inkomna motioner
Anmälan av inkomna medborgarförslag
22. Medborgarförslag - Sundbybergs Idrottsplats nybyggnad på befintlig plats. Väckt av Annelie
Holgert.

KS215
0180/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
23. Medborgarförslag - Alternativ placering av
inomhus-/fotbollshall. Väckt av Annelie Holgert.

KS216
0183/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
24. Medborgarförslag - Ett bostadsbygge på området
där curlinghallen och ishallen nu ligger är att
förstöra det unika. Väckt av Martin Isaksson.

KS217
0186/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
25. Medborgarförslag - Kort- och långsiktig plan för
hela kommunen avseende behovet av små/stora
idrottsanläggningar. Väckt av Margareta
Andersson.

KS218
0170/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
26. Medborgarförslag - Tag fram en genomarbetad
trafikplan för Sundbybergs IP samt de planerade
bostadshusen vid Lötsjön. Väckt av Margareta
Andersson.
Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.

KS219
0171/2019
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27. Medborgarförslag - Kostnadskalkylen för
multiarenan. Väckt av Tommy Stolt.

KS220
0176/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
28. Medborgarförslag - Satsa mer pengar på skolan
istället för på multisporthall. Väckt av Anna
Norberg.

KS221
0119/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
29. Medborgarförslag - Investeringsprojekt 90334:
Detaljplan för bostäder. Väckt av Robert Gran.

KS222
0153/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
30. Medborgarförslag - Utredning
multifunktionsbyggnad på Duvmossen. Väckt av
Marianela Garcia Lozano.

KS223
0163/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
31. Medborgarförslag - Vill se fler förstudier och
budget på andra platser för Multifunktionshallen.
Väckt av Sara Runesson.

KS224
0145/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
32. Medborgarförslag - Utred alternativa platser för
den planerade Multisporthallen. Väckt av Karin
Hallberg.
Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.

KS225
0147/2019
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33. Medborgarförslag - Angående förslag till ny
idrottshall. Väckt av Britt Isaksson.

KS226
0165/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
34. Medborgarförslag - Med anledning av planerna på
uppförande av en multihall och tillhörande
byggnationer m.m. vid Sundbybergs idrottsplats.
Väckt av Britt-Mari Sandén.

KS227 – 228
0167/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
35. Medborgarförslag - Platser för spontanidrott
under eventuell byggnation av multihallen samt
efter färdigställandet. Väckt av Ulla Stolt.

KS229
0172/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
36. Medborgarförslag - Byggs multihallen så
försvinner friidrottsanläggningen. Kort- och
långsiktig lösningen efterfrågas. Väckt av Ulla
Stolt.

KS230
0173/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
37. Medborgarförslag - Kvalificerad arkitekt. Väckt av
Anders Forss.

KS231
0174/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
38. Medborgarförslag - Naturreservatet LötsjönGolfängarna. Väckt av Tommy Stolt.
Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.

KS232
0175/2019
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39. Medborgarförslag - Omprövning av detaljplan för
Sundbybergs IP. Väckt av Anders Forss.

KS233
0177/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
40. Medborgarförslag - Kommunikationsplan för
kommunens medborgare. Väckt av Margareta
Andersson.

KS234
0178/2019

Presidiets förslag:
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen
för beredning.
41. Medborgarförslag - Medborgarförslag för ökad
trafiksäkerhet Runt Kymlingeskolan, Oxenstiernas
Alle. Väckt av Christian Hollstrand.

KS235
0179/2019

Presidiets förslag:
1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och
tekniska nämnden.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler
beslut i ärendet till kommunfullmäktige.
Övriga anmälningsärenden
42. Anmälan av kultur-och fritidsnämndens beslut vid
sammanträdet den 27 september 2018 - Svar på
medborgarförslag - Pulkabacke på Rissne ängar

KS236 – 237
0189/2018

43. Anmälan av kultur-och fritidsnämndens beslut vid
sammanträdet den 28 februari 2019 - Svar på
medborgarförslag - Säkerhetsställa att Sundbyberg
Stad följer Washingtonprinciperna rörande
nazistulen konst!

KS238 – 240
0418/2018

44. Anmälan av kultur-och fritidsnämndens beslut vid KS241 – 243
sammanträdet den 28 februari 2019 - Svar på
0606/2018
medborgarförslag – Upprustning/nybyggnation av
Ursvik IK:s föreningslokal
45. Anmälan av kultur-och fritidsnämndens beslut vid
sammanträdet den 28 februari 2019 - Svar på
medborgarförslag - Lamporna över Ursviks IP
fotbollsplan släcks för tidigt

KS244 – 246
0621/2018
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46. Anmälan av kultur-och fritidsnämndens beslut vid
sammanträdet den 28 februari 2019 - Svar på
medborgarförslag - Nytt konstgräs med nedgrävda
kylslingor på Skvadronsbackens grusplan

KS247 – 249
0648/2018

47. Anmälan av kultur-och fritidsnämndens beslut vid
sammanträdet den 28 februari 2019 - Svar på
medborgarförslag - Takförsedda utomhusfotbollsplaner

KS250 – 251
0739/2018

48. Anmälan av social- och arbetsmarknadsnämndens
beslut vid sammanträdet den 5 mars 2019 - Ej
verkställda beslut enligt LSS per den 31 december
2018

KS252
0140/2019

49. Anmälan av social- och arbetsmarknadsnämndens
beslut vid sammanträdet den 5 mars 2019 - Ej
verkställda beslut enligt SoL per den 31 december
2018

KS253
0143/2019

50. Anmälan av kommunfullmäktiges revisorers
granskning av stadens strategiska lokalförsörjning

KS254 – 276
0024/2019

51. Anmälan av kommunfullmäktiges revisorers
granskning av stadens korruptionsförebyggande
arbete

KS277 – 300
0790/2018

52. Anmälan av kommunfullmäktiges revisorers
förstudie av stadens styrmodell

KS301 – 314
0135/2019

Valärenden
53. Val av 1 revisor (MP) som fullmäktigerevisor för
perioden till och med fullmäktiges årsredovisning
år 2023

KS0777/2018

54. Val av 1 ledamot (MP) till Norrvattens
förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019 –
2022

KS0608/2018

55. Val av 1 ersättare (MP) i stadsmiljö- och tekniska
nämnden för perioden till och med 31 december
2019

KS0072/2019

56. Val av 1 ledamot (MP) i SolnaSundbybergskommittén för perioden till och med
31 december 2022

KS0783/2018
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KS57. Val av 5 ledamöter, varav 1 ordförande, 1 förste
vice ordförande och 1 andre vice ordförande, samt 0784/2018
5 ersättare till kommunala rådet för
funktionshinderfrågor för perioden till och med 31
december 2022
I ärende nummer 13 om instruktion för
Sundbybergs stads funktionsrättsråd föreslås att
val av ledamöter och ersättare framöver ska väljas
av kommunstyrelsen. Om fullmäktige fastställer
instruktionen följer att detta valärende utgår.
58. Val av 5 ledamöter, varav 1 ordförande, 1 vice
ordförande och 1 andre vice ordförande, samt 5
ersättare till Sundbybergs stads pensionärsråd för
perioden och med 31 december 2022

KS0785/2018

I ärende nummer 12 om instruktion för
Sundbybergs stads pensionärsråd föreslås att val
av ledamöter och ersättare framöver ska väljas av
kommunstyrelsen. Om fullmäktige fastställer
instruktionen följer att detta valärende utgår.
59. Fyllnadsval av 1 personlig ersättare (S) till Johan
Storåkers (L) till kommunförbundet Storsthlm för
perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018

60. Val av 1 ersättare för ombud (MP) till Söderhalls
Renhållningsverk (SÖRAB) för perioden till och
med 31 december 2022

KS0608/2018

61. Val av 1 ersättare (MP) till Mälardalsrådet för
perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018

62. Val av 1 ersättare för ombud (MP) till Östra
Sveriges Luftvårdsförbund för perioden till och
med 31 december 2022

KS0608/2018

63. Val av 1 ersättare för ombud (MP) till Mälarens
vattenvårdsförbund för perioden till och med 31
december 2022

KS0608/2018

64. Val av 1 ersättare till ombud (MP) till Politiska
ledningsgruppen för Edsvikens Vattenverksamhet
för perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018

65. Val av 1 ersättare för ombud (M) till Kompass för
perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018
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66. Val av 1 ersättare för ombud (MP) till Sveriges
ekokommuner för perioden till och med 31
december 2022

KS0608/2018

67. Val av 1 ersättare för ombud (MP) till Sweden
Green Building Council perioden till och med 31
december 2022

KS0608/2018

68. Val av 1 representant (M) till Fairtrade City för
perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018

69. Val av 1 representant (MP) till Fairtrade City för
perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018

70. Nominering av 1 begravningsombud för perioden
till och med 31 december 2022

KS0776/2018

71. Fyllnadsval av ledamot i stadsmiljö- och tekniska
nämnden efter Olle Appelgren (M) för perioden
till och med 31 december 2019

KS0072/2019

72. Avsägelse av Klas Vestergren (M) som ledamot i
fullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
hos Länsstyrelsen i Stockholms län

KS0035/2019

73. Avsägelse av Martin Kling (MP) som ledamot i
fullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
hos Länsstyrelsen i Stockholms län

KS0035/2019

74. Avsägelse av Gary Aelius (SD) som ersättare i
social- och arbetsmarknadsnämnden samt
fyllnadsval för perioden till och med 31 december
2019

KS0077/2019

75. Fyllnadsval efter Ulla Sandenskog (M) som
ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden

KS0077/2019

76. Avsägelse av Kerstin Hellsten som ersättare i
grundskole- och gymnasienämnden samt
fyllnadsval för perioden till och med 31 december
2019

KS0075/2019

77. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Sundbybergs
stadshus AB (556775-5516) för perioden till och
med årsstämma 2023

KS0608/2018

78. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Fastighets AB
Förvaltaren (publ) (556050-2683) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018
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79. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB (556628-6729) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018

80. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Sundbyberg
Avfall och Vatten (556764-2334) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018

81. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Sundbybergs
stadsnätsbolag AB (556602-0631) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018

82. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Sundbybergs
Bredband AB (556599-3374) för perioden till och
med årsstämma 2023

KS0608/2018

83. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren
Fastighetsutveckling Sundbyberg AB (5591075816) för perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

84. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren
Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB (5591324818) för perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

85. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren
Fastighetsutveckling AB (556811-1636) för
perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

86. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren
Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB (5567576763) för perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

87. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren HBC
AB (556799-2234) för perioden till och med
årsstämma 2023

KS0608/2018

88. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren Brf i
Sundbyberg 1 AB (559146-8847) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018
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89. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren Brf i
Sundbyberg 2 AB (559146-8839) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018

90. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Förvaltaren Brf i
Sundbyberg 3 AB (559146-8821) för perioden till
och med årsstämma 2023

KS0608/2018

91. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling BRF i Sundbyberg AB
(559137-7337) för perioden till och med
årsstämma 2023

KS0608/2018

92. Val av 3 ledamöter, varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Terränglöparen 1 AB (559107-5782) för
perioden till och med årsstämma 2023
93. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Terränglöparen 2 AB (559107-8927) för
perioden till och med årsstämma 2023
94. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Ursvik 10 AB (559066-4776) för perioden till
och med årsstämma 2023
95. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Ursvik 11 AB (559066-4784) för perioden till
och med årsstämma 2023
96. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Mark Stigfinnaren 1 AB (559132-4826) för
perioden till och med årsstämma 2023
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97. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Mark Stigfinnaren 2 AB (559132-4792) för
perioden till och med årsstämma 2023
98. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Fastighetsutveckling Sundbybergsklockan AB
(559066-4727) för perioden till och med
årsstämma 2023
99. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Fastighetsutveckling V i Sundbyberg AB
(559132-4800) för perioden till och med
årsstämma 2023
100. Val av 3 ledamöter varav 1 ordförande och 1 vice KSordförande, samt val av 2 lekmannarevisorer och 2 0608/2018
personliga lekmannarevisorssuppleanter i styrelsen
för Småfåglarna i Sundbyberg AB (556987-3820)
för perioden till och med årsstämma 2023
101. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling Centrala Sundbyberg AB
(559103-8731) för perioden till och med
årsstämma 2023

KS0608/2018

102. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Centrala Sundbyberg 4 AB (559144-3170) för
perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

103. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling Rissne AB (559103-8772) för
perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

104. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling Rissne 2 AB (559101-1399)
för perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018
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Kommunfullmäktige

Kallelse/föredragningslista
2019-03-14

105. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling Ör AB (559106-5734) för
perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

106. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Ör 2 AB
(559111-4342) för perioden till och med
årsstämma 2023

KS0608/2018

107. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling Hallonbergen AB (5591075832) för perioden till och med årsstämma 2023

KS0608/2018

108. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Rissne 8 AB
(559111-4607) för perioden till och med
årsstämma 2023

KS0608/2018

109. Val av 2 lekmannarevisorer och 2 personliga
lekmannarevisorssuppleanter till Rissne 9 AB
(559113-5891) för perioden till och med
årsstämma 2023

KS0608/2018

Svar på interpellationer
110. Svar på interpellation - Bårhusavgift. Ställd till
äldrenämndens ordförande av Catja Kaloudis (V)
Anmälan och besvarande av frågor
Anmälan av nya interpellationer

KS315 – 317
0132/2019
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 23

Dnr: KS-0007/2019

4 (54)

Instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott och
delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen till
utskottet
Beslutsunderlag
 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott
den 27 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 27 februari 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2018 (28 juni 2017
§ 296) att överföra ansvaret för stadens upphandlingsverksamhet från stadsmiljöoch tekniska nämnden till kommunstyrelsen.
I samband med att kommunfullmäktige fastställde revidering av kommunstyrelsens
reglemente den 17 december 2018, § 429, beslutade kommunfullmäktige att inrätta
ett upphandlingsutskott under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019.
Enligt 3 kap 5 § kommunallagen gäller bland annat följande. Fullmäktige får
bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har
bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas.
Det är dock endast nämnden som kan delegera beslutanderätt till ett utskott enligt
6 kap. 37 § kommunallagen.
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till instruktion rörande utskottets
uppdrag, arbetsformer och sammansättning, efter samråd med kommunstyrelsens
ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har dessutom gett ett direktiv om att
upphandlingsutskottet ska ansvara för att implementera stadens hållbarhetskrav i
upphandlingar och beakta dessa i utvärderingar.
Stadsledningskontoret bedömer att det är mer lämpligt att utskottet beaktar
hållbarhetskrav inför annonsering än vid utvärdering.
I övrigt konstaterar stadsledningskontoret att inrättandet av utskottet under
kommunstyrelsen innebär utökade arbetsuppgifter för stadsledningskontoret
rörande sekreterarskap.
Kostnaden för utskottet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för
2019.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande
1. Beslutanderätt om annonsering av upphandlingsunderlag för följande
upphandlingar delegeras till upphandlingsutskottet:
- Kommunstyrelsens upphandlingar omfattande ett värde över 5 miljoner
kronor under kontraktstiden.
- Kommunkoncernövergripande upphandlingar, det vill säga upphandlingar
där fler än en nämnd eller en eller flera nämnder tillsammans med ett eller
flera av stadens bolag deltar.
- Upphandlingar i stadens nämndorganisation omfattande ett värde över 15
miljoner kronor under kontraktstiden.
Delegationen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer
instruktionen i övriga delar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
2. Instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott den 31 januari 2019
fastställs.
3. Kostnaden för utskottet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens
budget för 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-27
Dnr KS-0007/2019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott och
delegation av beslutanderätt från kommunstyrelsen till
utskottet
Beslutsunderlag
 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott
den 27 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 27 februari 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2018 (28 juni 2017
§ 296) att överföra ansvaret för stadens upphandlingsverksamhet från stadsmiljöoch tekniska nämnden till kommunstyrelsen.
I samband med att kommunfullmäktige fastställde revidering av kommunstyrelsens
reglemente den 17 december 2018, § 429, beslutade kommunfullmäktige att inrätta
ett upphandlingsutskott under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019.
Enligt 3 kap 5 § kommunallagen gäller bland annat följande. Fullmäktige får
bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har
bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas.
Det är dock endast nämnden som kan delegera beslutanderätt till ett utskott enligt
6 kap. 37 § kommunallagen.
Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till instruktion rörande utskottets
uppdrag, arbetsformer och sammansättning, efter samråd med kommunstyrelsens
ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har dessutom gett ett direktiv om att
upphandlingsutskottet ska ansvara för att implementera stadens hållbarhetskrav i
upphandlingar och beakta dessa i utvärderingar.
Stadsledningskontoret bedömer att det är mer lämpligt att utskottet beaktar
hållbarhetskrav inför annonsering än vid utvärdering.
I övrigt konstaterar stadsledningskontoret att inrättandet av utskottet under
kommunstyrelsen innebär utökade arbetsuppgifter för stadsledningskontoret
rörande sekreterarskap.
Kostnaden för utskottet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för
2019.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-27
Dnr KS-0007/2019

2 (2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande
1. Beslutanderätt om annonsering av upphandlingsunderlag för följande
upphandlingar delegeras till upphandlingsutskottet:
- Kommunstyrelsens upphandlingar omfattande ett värde över 5 miljoner
kronor under kontraktstiden.
- Kommunkoncernövergripande upphandlingar, det vill säga upphandlingar
där fler än en nämnd eller en eller flera nämnder tillsammans med ett eller
flera av stadens bolag deltar.
- Upphandlingar i stadens nämndorganisation omfattande ett värde över 15
miljoner kronor under kontraktstiden.
Delegationen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer
instruktionen i övriga delar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
1. Instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott den 31 januari 2019
fastställs.
2. Kostnaden för utskottet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens
budget för 2019.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för Stadskansliet
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Kommunstyrelsen

2019-02-27

1 (3)

Instruktion för kommunstyrelsens upphandlingsutskott1
1. Allmänt
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för stadens
upphandlings- och inköpsverksamhet.
Kommunfullmäktige har inrättat ett upphandlingsutskott under kommunstyrelsen.
Utöver vad som framgår av lag ska utskottet fatta sina beslut med iakttagande av
stadens upphandlingspolicy samt andra av fullmäktige fattade beslut inom området.
2. Arbetsuppgifter
Kommunstyrelsen har till upphandlingsutskottet delegerat beslutanderätt om
annonsering av upphandlingsunderlag för följande upphandlingar:
● Kommunstyrelsens upphandlingar omfattande ett värde över 5 miljoner kronor
under kontraktstiden.

● Kommunkoncernövergripande upphandlingar, det vill säga upphandlingar där fler
än en nämnd eller en eller flera nämnder tillsammans med ett eller flera av stadens
bolag deltar.
● Upphandlingar i stadens nämndorganisation omfattande ett värde över 15
miljoner kronor under kontraktstiden.

Därutöver ansvarar utskottet för:
● Att aktualitetspröva stadens upphandlingspolicy och vid behov av revidering av
upphandlingspolicyn bidra i det arbetet.
● Att implementera stadens hållbarhetskrav i upphandlingar och beakta dessa i
utvärderingar.
Utöver detta är utskottet ett forum för information och avstämning mellan
kommunstyrelsens förvaltning och utskottet i upphandlingsfrågor samt ett forum
för uppföljning av upphandlingar.

1 Fastställd av kommunfullmäktige den XX XX 20XX, § XX. Delegation fastställd av
kommunstyrelsen den XX 2019, § X.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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3. Sammansättning och arbetsformer
3.1 Sammansättning och mandatperiod m.m.
Utskottet består av 8 ledamöter och 8 ersättare som utses av kommunstyrelsen
bland styrelsens ledamöter och ersättare.
Kommunstyrelsen utser bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice
ordförande och en andre vice ordförande.
Utskottets mandatperiod sammanfaller med kommunstyrelsens mandatperiod.
Om varken ordförande eller någon av de vice ordförandena kan delta i ett
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandes uppgifter av
den som varit ledamot i utskottet längst tid. Om flera ledamöter har varit ledamot
lika lång tid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldsta av dem.
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare enligt den turordning för inkallande av
ersättare till de kommunala nämnderna som kommunfullmäktige fastställt.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt och ska kallas till sammanträdena.
Utskottet får handlägga ett ärende bara när minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
3.2 Närvarorätt för utomstående
Ordföranden har rätt att kalla föredragande eller andra utomstående till
sammanträdet.
Stadsdirektören eller den som stadsdirektören utser som föredragande i visst ärende
får delta vid utskottets sammanträden om inte utskottet för särskilt fall beslutar
annat.
3.3 Tidpunkter för sammanträden
Utskottet fastställer sina sammanträdesdagar för ett år i sänder och sammanträder
utöver detta när ordföranden bedömer att det behövs.
4. Övrigt
4.1 Kallelse
Ordföranden ansvarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelsen ska vara skriftlig och distribueras på lämpligt sätt senast sju dagar före
sammanträdet till ledamöter och ersättare. I undantagsfall får kallelse ske på annat
sätt.

11
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Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
4.2 Protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast sju dagar
efter sammanträdet. Efter justering tillkännages att protokollet är justerat på stadens
anslagstavla. Protokollet anmäls också till kommunstyrelsen.
4.3 Sekreterare i utskottet
Sekreterarskapet fullgörs av tjänsteperson vid Stadsledningskontoret som
administrerar kallelse, sammanträde och protokoll.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 24

Dnr: KS-0009/2019

5 (54)

Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
Beslutsunderlag
 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
den 25 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 27 februari 2019
Sammanfattning
I Sundbybergs stads budget för 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige den
19 december 2018, § 558, framgår att en hållbarhetskommitté inrättas för att arbeta
med hållbarhetsfrågor i staden. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till
instruktion för kommitténs uppdrag, arbetsformer och sammansättning efter
samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har
också gett stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera kommitténs namn.
Kommittén föreslås få namnet kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté.
Kostnaden för kommittén ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget
för 2019.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Emelie Tillegård (MP), Beatrice Kindembe (S) samt
Stefan Bergström (C).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Kommitténs namn är kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté.
2. Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté den 25
februari 2019 fastställs.
3. Kostnaden för kommittén ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens
budget för 2019.
Särskilt yttrande
Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) anmäler
gemensamt särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-27
Dnr KS-0009/2019

1 (1)

Kommunstyrelsen

Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och
hållbarhetskommitté
Beslutsunderlag
 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté
den 25 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 27 februari 2019
Sammanfattning
I Sundbybergs stads budget för 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige den
19 december 2018, § 558, framgår att en hållbarhetskommitté inrättas för att arbeta
med hållbarhetsfrågor i staden. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till
instruktion för kommitténs uppdrag, arbetsformer och sammansättning efter
samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande har
också gett stadsledningskontoret i uppdrag att komplettera kommitténs namn.
Kommittén föreslås få namnet kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté.
Kostnaden för kommittén ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget
för 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Kommitténs namn är kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté.
2. Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté den 25
februari 2019 fastställs.
3. Kostnaden för kommittén ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens
budget för 2019.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för Stadskansliet

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och
hållbarhetskommitté1
1. Allmänt
Kommunfullmäktige har inrättat en klimat- och hållbarhetskommitté under
kommunstyrelsen. Kommittén har en övergripande och samordnande roll i arbetet
med en hållbar stad i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
2. Arbetsuppgifter
Kommittén ska verka för ett hållbart Sundbyberg genom att:
● utgöra ett forum för och främja informationsutbyte mellan kommunstyrelsens
förvaltning, kommittén och kommunkoncernen som helhet i klimat- och
hållbarhetsfrågor,
● främja innovationer och beteendeförändringar inom hållbarhetsområdet,
● utgöra styrgrupp i arbetet med översynen av Sundbybergs stads klimat- och
hållbarhetspolicy med beaktande av Agenda 2030 och nationella mål,
● med utgångspunkt i klimat- och hållbarhetspolicyn ta fram förslag till mål för
kommunkoncernens klimat- och hållbarhetsarbete i samarbete med stadens
verksamheter,
● följa upp de aktiviteter som genomförs i klimat- och hållbarhetsarbetet.
3. Sammansättning och arbetsformer
3.1 Sammansättning och mandatperiod m.m.
Kommittén består av 8 ledamöter och 8 ersättare som väljs av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser bland kommitténs ledamöter en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande.
Kommitténs mandatperiod sammanfaller med kommunstyrelsens mandatperiod.
Om varken ordförande eller vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgörs ordförandes uppgifter av den som varit ledamot i
kommittén längst tid. Om flera ledamöter har varit ledamot lika lång tid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldsta av dem.
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare enligt den turordning för inkallande av
ersättare till de kommunala nämnderna som kommunfullmäktige fastställt.

1

Fastställd av kommunfullmäktige den XX XX 20XX, § XX
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Ersättare har närvaro- och yttranderätt och ska kallas till sammanträdena.
3.2 Närvarorätt för utomstående
Ordföranden har rätt att kalla föredragande eller andra utomstående till kommitténs
sammanträden.
Stadsdirektören eller den som stadsdirektören utser får delta vid kommitténs
sammanträden.
3.3 Tidpunkter för sammanträden
Kommittén fastställer sina sammanträdesdagar för ett år i sänder och sammanträder
utöver detta när ordföranden bedömer att det behövs. Inriktningen är att
kommittén sammanträder fyra till sex gånger per år.
4. Administration
4.1 Kallelse
Ordföranden ansvarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelsen ska vara skriftlig och distribueras på lämpligt sätt senast sju dagar före
sammanträdet till ledamöter och ersättare. I undantagsfall får kallelse ske på annat
sätt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
4.2 Protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast sju dagar
efter sammanträdet. Protokollet anmäls till kommunstyrelsen.
4.3 Sekreterare i utskottet
Sekreterarskapet fullgörs av tjänsteperson vid Stadsledningskontoret som
administrerar kallelse, sammanträde och protokoll.
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 25

Dnr: KS-0008/2019

6 (54)

Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Beslutsunderlag
 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd den 25
februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 27 februari 2019
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den
11 mars 2019
 Vänsterpartiets skrivelse den 11 mars 2019
Sammanfattning
I Sundbybergs stads budget för 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige den
19 december 2018, § 558, framgår att ett brottsförebyggande råd inrättas under
kommunstyrelsen för att arbeta med trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor
i staden. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till instruktion rörande
rådets uppdrag, arbetsformer och sammansättning, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Kostnaden för rådet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för
2019.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) yrkar bifall till
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 11
mars 2019 innebärande att det under avsnitt två i rådets instruktion införs ytterligare
bestämmelser rörande rådets arbetsuppgifter i enlighet med skrivelsen.
Catja Kaloudis (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets skrivelse den 11 mars 2019
innebärande att två (en ledamot och en ersättare) ungdomar från varje fritidsgård
ska beredas ordinarie plats i Brottsförebyggande rådet.
Peter Schilling (S) yrkar bifall till det utsända förslaget och avslag på dels det av Axel
Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) framställda förslaget
och dels det av Catja Kaloudis (V) framställda förslaget.
Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C) i övrigt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på det utsända förslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta. Därefter ställer ordföranden proposition på det av
Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) framställda
tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Slutligen ställer

Justerandes signatur
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ordföranden proposition på det av Catja Kaloudis (V) framställda tilläggsförslaget
och finner att kommunstyrelsen även avslår detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd den 25 februari
2019 fastställs.
2. Kostnaden för rådet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget
för 2019.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet i de delar som gick dem emot.
Särskilt yttrande
Catja Kaloudis (V) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-27
Dnr KS-0008/2019

1 (1)

Kommunstyrelsen

Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd
Beslutsunderlag
 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd den 25
februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 27 februari 2019
Sammanfattning
I Sundbybergs stads budget för 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige den
19 december 2018, § 558, framgår att ett brottsförebyggande råd inrättas under
kommunstyrelsen för att arbeta med trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor
i staden. Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till instruktion rörande
rådets uppdrag, arbetsformer och sammansättning, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Kostnaden för rådet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för
2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd den 25 februari
2019 fastställs.
2. Kostnaden för rådet ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget
för 2019.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för Stadskansliet

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Kommunstyrelsen

2019-02-25

1 (2)

Instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd1
1. Allmänt
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar nämnden för stadens trygghets- och
säkerhetsarbete. Kommunfullmäktige har inrättat ett brottsförebyggande råd under
kommunstyrelsen för att arbeta med trygghetsfrågor i samarbete med olika aktörer.
2. Arbetsuppgifter
Rådet ska:
● i dialog med föreningslivet och boende i Sundbyberg bygga upp en verksamhet
med fokus på samverkan mellan staden, polisen och ideella aktörer för att förebygga
brott i kommunens alla delar,
● föreslå aktiviteter för att öka tryggheten i stadens alla stadsdelar,
● inleda samarbete med bostadsbolag och bostadsrättsföreningar att informera om
huskurage,
● bidra i arbetet med att ta fram förslag till styrande dokument för det
brottsförebyggande arbetet,
● följa upp de brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter som
genomförs.
3. Sammansättning och arbetsformer
3.1 Sammansättning och mandatperiod m.m.
Rådet består av 8 ledamöter och 8 ersättare som väljs av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser bland rådets ledamöter en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande.
Rådets mandatperiod sammanfaller med kommunstyrelsens mandatperiod.
Om varken ordförande eller de vice ordförandena kan delta i ett sammanträde eller i
en del av ett sammanträde fullgörs ordförandes uppgifter av den som varit ledamot i
rådet längst tid. Om flera ledamöter har varit ledamot lika lång tid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldsta av dem.
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare enligt den turordning för inkallande av
ersättare till de kommunala nämnderna som kommunfullmäktige fastställt.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt och ska kallas till sammanträdena.

1

Fastställd av kommunfullmäktige den XX XX 20XX, § XX
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2 (2)

3.2 Övrig representation i rådet
Fastighets AB Förvaltaren representeras av VD eller den som VD utser.
Ordföranden har möjlighet att bjuda in aktörer såsom representanter för
polismyndigheten, stadens bolag, myndigheter och tjänstepersoner från stadens
förvaltningar till rådets sammanträden.
3.3 Närvarorätt för utomstående
Ordföranden har rätt att kalla föredragande eller andra utomstående till rådets
sammanträden.
Stadsdirektören eller den som stadsdirektören utser får delta vid rådets
sammanträden.
3.4 Tidpunkter för sammanträden
Rådet fastställer sina sammanträdesdagar för ett år i sänder och sammanträder
utöver detta när ordföranden bedömer att det behövs. Inriktningen är att rådet
sammanträder fyra till sex gånger per år.
4. Administration
4.1 Kallelse
Ordföranden ansvarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelsen ska vara skriftlig och distribueras på lämpligt sätt senast sju dagar före
sammanträdet till ledamöter och ersättare. I undantagsfall får kallelse ske på annat
sätt.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
4.2 Protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast sju dagar
efter sammanträdet. Protokollet anmäls till kommunstyrelsen.
4.3 Sekreterare i utskottet
Sekreterarskapet fullgörs av tjänsteperson vid Stadsledningskontoret som
administrerar kallelse, sammanträde och protokoll.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 26

Dnr: KS-0122/2019

8 (54)

Revidering av instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd
Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den 28
februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 28 februari 2019
Sammanfattning
I föreliggande ärende föreslår stadsledningskontoret, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, en revidering av reglementet för Sundbybergs stads
kommunala pensionärsråd. För att harmoniera med de styrande dokumenten för
övriga råd och kommittéer föreslås dokumentet benämnas Instruktion.
Antalet ledamöter och ersättare utökas från 5+5 till 8+8. Utökningen av rådet
innebär en merkostnad för sammanträdesarvoden om potentiellt cirka 20 000 – 25
000 kr per år. Kostnaden ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget
för 2019.
Rådet är att jämställa med en nämndberedning och är knutet till kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen och inte, som hittills,
kommunfullmäktige ska utse rådets förtroendevalda ledamöter och ersättare.
Förslaget till instruktion innebär att nämnderna inte längre ska vara representerade
genom adjungerad tjänsteperson. Stadsledningskontoret bedömer att det är mer
lämpligt och effektivt att ordföranden kallar berörd tjänsteperson med
utgångspunkt i vilka ärenden som rådet behandlar vid olika sammanträden.
Stadsledningskontoret föreslår också några ändringar av mer redaktionell karaktär.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den 28 februari 2019
fastställs.
2. Kostnaden ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-28
Dnr KS-0122/2019

1 (1)

Kommunstyrelsen

Revidering av instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd
Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den
28 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 28 februari 2019
Sammanfattning
I föreliggande ärende föreslår stadsledningskontoret, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, en revidering av reglementet för Sundbybergs stads
kommunala pensionärsråd. För att harmoniera med de styrande dokumenten för
övriga råd och kommittéer föreslås dokumentet benämnas Instruktion.
Antalet ledamöter och ersättare utökas från 5+5 till 8+8. Utökningen av rådet
innebär en merkostnad för sammanträdesarvoden om potentiellt cirka 20 000 – 25
000 kr per år. Kostnaden ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget
för 2019.
Rådet är att jämställa med en nämndberedning och är knutet till kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen och inte, som hittills,
kommunfullmäktige ska utse rådets förtroendevalda ledamöter och ersättare.
Förslaget till instruktion innebär att nämnderna inte längre ska vara representerade
genom adjungerad tjänsteperson. Stadsledningskontoret bedömer att det är mer
lämpligt och effektivt att ordföranden kallar berörd tjänsteperson med
utgångspunkt i vilka ärenden som rådet behandlar vid olika sammanträden.
Stadsledningskontoret föreslår också några ändringar av mer redaktionell karaktär.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den 28 februari 2019
fastställs.
2. Kostnaden ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2019.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för Stadskansliet

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd1
§ 1. Allmänt
Det kommunala pensionärsrådet är Sundbybergs stads referens- och samrådsorgan
med kommunens pensionärsorganisationer.
Det kommunala pensionärsrådet har till syfte att





verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället,
vara organ för ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och
kommunen,
säkerställa att pensionärerna ges medinflytande och insyn i kommunens
verksamhet,
ge kommunen information om pensionärernas behov i olika frågor.

§ 2. Arbetsuppgifter
Det kommunala pensionärsrådet ska behandla allmänna pensionärsfrågor och har
därvid särskilt till uppgift att




bevaka pensionärernas situation i kommunens samhällsplanering såsom
kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen, förebyggande hälsofrågor, olika
boendeformer, biståndsfrågor inom hemtjänsten, olika avgiftsfrågor,
tillgänglighetsfrågor, trafikplanering, fritidssysselsättningar, kulturupplevelser
m.m.
yttra sig i ärenden som remitteras till pensionärsrådet.

§ 3. Rådets sammansättning och arbetsformer
3.1 Sammansättning och mandatperiod m.m.
Rådet väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har hållits
till kommunfullmäktige.
Rådet är knutet till kommunstyrelsen.
Rådets mandatperiod sammanfaller med kommunstyrelsens mandatperiod.
Kommunstyrelsen utser åtta ledamöter och åtta ersättare och utser bland dessa en
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet fullgörs ordförandes uppgifter
1

Antaget av kommunfullmäktige den X 2019, § X, och gäller från och med den X 2019
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av den ledamot av de förtroendevalda som varit ledamot i rådet längst tid. Om flera
ledamöter har varit ledamot lika lång tid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldsta av dem.
Ersättare för förtroendevald har närvarorätt och ska kallas till sammanträdet.
3.2 Pensionärsorganisationernas representation
Pensionärsförening som har femhundra eller fler medlemmar utser två ledamöter
och två ersättare. Pensionärsförening som har femtio till femhundra medlemmar
utser en ledamot och en ersättare.
3.3 Rätten att kalla berörd förtroendevald eller tjänsteperson
Ordföranden har rätt att kalla berörda förtroendevalda och tjänstepersoner till
sammanträdet.
Stadsdirektören eller den som stadsdirektören utser får delta vid rådets
sammanträden.
3.4 Tidpunkter för sammanträden
Rådet fastställer sina sammanträdesdagar för ett år i sänder och sammanträder
utöver detta när ordföranden bedömer att det behövs. Inriktningen är att rådet
sammanträder fyra till sex gånger per år.
3.5 Rätten att väcka frågor
Samtliga ledamöter, lokala pensionärsföreningar, kommunens nämnder,
förvaltningar och bolag har rätt att väcka frågor i rådet och har rätt att närvara då
frågorna behandlas.
4. Administration m.m.
4.1 Kallelse
Ordföranden ansvarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelsen ska vara skriftlig och distribueras på lämpligt sätt till ledamöterna och
ersättarna senast tio dagar före sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på
annat sätt.
Kallelsen ska återföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
4.2 Protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot senast 14 dagar efter
sammanträdet. Protokollet delges rådets ledamöter, ersättare och stadens nämnder.
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen.

29

4.3 Ändring av instruktion
Ändring av denna instruktion ska fastställas av kommunstyrelsen.
4.4 Sekreterare i det kommunala pensionärsrådet
Sekreterarskapet fullgörs av tjänsteperson vid Stadsledningskontoret som
administrerar kallelse, sammanträde och protokoll.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 27

Dnr: KS-0123/2019

10 (54)

Revidering av instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd (tidigare Sundbybergs stads råd för
funktionshinderfrågor)
Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den
27 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 28 februari 2019
Sammanfattning
I föreliggande ärende föreslår stadsledningskontoret, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, en revidering av reglementet för Sundbybergs stads
råd för funktionshinderfrågor. Rådet föreslås få namnet Sundbybergs stads
funktionsrättsråd.
För att harmoniera med de styrande dokumenten för övriga råd och kommittéer
föreslår stadsledningskontoret att dokumentet benämns Instruktion.
Antalet förtroendevalda ledamöter och ersättare utökas från 5+5 till 8+8.
Utökningen innebär en merkostnad för sammanträdesarvoden om potentiellt cirka
20 000 – 25 000 kr per år. Kostnaden ska rymmas inom ramen för
kommunstyrelsens budget för 2019.
Rådet är att jämställa med en nämndberedning och är knutet till kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen och inte, som hittills,
kommunfullmäktige ska utse rådets förtroendevalda ledamöter och ersättare.
Då staden inte längre har en policy för en tillgänglig stad, utgår punkten om att
rådet har till uppgift att medverka i uppföljningen av denna. Istället föreslås en
skrivning om att rådet medverkar i planeringen och uppföljningen av stadens
handslag med funktionshinderrörelsen. Något som rådet redan gör men som inte
har framgått i reglementet.
Förslaget till instruktion innebär att nämnderna inte längre ska vara representerade
genom adjungerad tjänsteperson. Stadsledningskontoret bedömer att det är mer
lämpligt och effektivt att ordföranden kallar berörd tjänsteperson med
utgångspunkt i vilka ärenden som rådet behandlar vid olika sammanträden.
Slutligen föreslår stadsledningskontoret revideringar av några ytterligare inaktuella
uppgifter och ändringar av mer redaktionell karaktär.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

11 (54)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Rådets namn är Sundbybergs stads funktionsrättsråd.
2. Instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den 27 februari 2019
fastställs.
3. Kostnaden ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-28
Dnr KS-0123/2019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Revidering av instruktion för Sundbybergs stads
funktionsrättsråd (tidigare Sundbybergs stads råd för
funktionshinderfrågor)
Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd
den 27 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 28 februari 2019
Sammanfattning
I föreliggande ärende föreslår stadsledningskontoret, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, en revidering av reglementet för Sundbybergs stads
råd för funktionshinderfrågor. Rådet föreslås få namnet Sundbybergs stads
funktionsrättsråd.
För att harmoniera med de styrande dokumenten för övriga råd och kommittéer
föreslår stadsledningskontoret att dokumentet benämns Instruktion.
Antalet förtroendevalda ledamöter och ersättare utökas från 5+5 till 8+8.
Utökningen innebär en merkostnad för sammanträdesarvoden om potentiellt cirka
20 000 – 25 000 kr per år. Kostnaden ska rymmas inom ramen för
kommunstyrelsens budget för 2019.
Rådet är att jämställa med en nämndberedning och är knutet till kommunstyrelsen.
Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen och inte, som hittills,
kommunfullmäktige ska utse rådets förtroendevalda ledamöter och ersättare.
Då staden inte längre har en policy för en tillgänglig stad, utgår punkten om att
rådet har till uppgift att medverka i uppföljningen av denna. Istället föreslås en
skrivning om att rådet medverkar i planeringen och uppföljningen av stadens
handslag med funktionshinderrörelsen. Något som rådet redan gör men som inte
har framgått i reglementet.
Förslaget till instruktion innebär att nämnderna inte längre ska vara representerade
genom adjungerad tjänsteperson. Stadsledningskontoret bedömer att det är mer
lämpligt och effektivt att ordföranden kallar berörd tjänsteperson med
utgångspunkt i vilka ärenden som rådet behandlar vid olika sammanträden.
Slutligen föreslår stadsledningskontoret revideringar av några ytterligare inaktuella
uppgifter och ändringar av mer redaktionell karaktär.
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-02-28
Dnr KS-0123/2019

2 (2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Rådets namn är Sundbybergs stads funktionsrättsråd.
2. Instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den 27 februari 2019
fastställs.
3. Kostnaden ska rymmas inom ramen för kommunstyrelsens budget för 2019.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för Stadskansliet
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Instruktion för Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad
(tidigare Reglemente för Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor)1
§ 1 Allmänt
Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad är stadens referens- och samrådsorgan med
kommunens handikapporganisationer.
Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad har till syfte att





verka för personer med funktionsnedsättnings jämlikhet och fulla
delaktighet i samhället,
vara organ för ömsesidig information mellan handikapporganisationer och
kommunen,
säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges medinflytande och
insyn i kommunens verksamhet,
ge kommunen information om t.ex. behov av anpassning av fysisk miljö och
information, om hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor rörande
personer med funktionsnedsättning.

§ 2 Arbetsuppgifter
Rådet ska behandla allmänna funktionsrättsfrågor och har därvid särskilt till uppgift
att







1

samordna synpunkter på principerna för hur den fysiska miljön (gator,
offentliga byggnader, bostadsmiljöer m.m.) ska utformas för att underlätta
för personer med funktionsnedsättning,
samordna synpunkter på principerna för hur kommunens information ska
kunna vara tillgänglig och begriplig också för personer med
funktionsnedsättning,
samordna synpunkter om hjälp- och servicebehov och bemötandefrågor för
personer med funktionsnedsättning,
samordna och framföra förslag på hur Sundbybergs stad kan öka
medvetenheten allmänt i samhället och speciellt bland kommunens anställda
om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och
möjligheter och om vad de kan bidra med.
bevaka situationen för personer med funktionsnedsättning i kommunen
beträffande bostäder, sysselsättning, utbildning, fritid, kultur m.m.

Antaget av kommunfullmäktige den X 2019, § X, och gäller från och med den X 2019.
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medverka i planeringen och uppföljningen av stadens handslag med
funktionshinderrörelsen,
yttra sig i ärenden som remitteras till rådet,
planera konferenser och utbildningsinsatser.

§ 3 Sammansättning och arbetsformer
3.1 Sammansättning och mandatperiod mm
Rådet väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har hållits
till kommunfullmäktige.
Rådet är knutet till kommunstyrelsen.
Rådets mandatperiod sammanfaller med kommunstyrelsens mandatperiod.
Rådet har 14 ledamöter och lika många ersättare.
Kommunstyrelsen utser åtta ledamöter och åtta ersättare och utser bland dessa
ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
Handikapporganisationerna har rätt att utse sex ledamöter med ersättare.
Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet fullgörs ordförandes uppgifter
av den ledamot bland de förtroendevalda som varit ledamot i rådet längs tid. Om
flera ledamöter har varit ledamot lika lång tid fullgörs ordförandes uppgifter av den
äldsta av dem.
Ersättare för förtroendevald har närvarorätt och ska kallas till sammanträdet.
3.2 Handikapporganisationernas representation
Funktionsrätt Stockholms län har rätt att utse fyra ledamöter och fyra ersättare.
DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) har rätt att utse en ledamot och
en ersättare. De synskadades riksförbund (SRF) har rätt att utse en ledamot och en
ersättare.
3.3 Rätten att kalla berörd förtroendevald eller tjänsteperson
Ordföranden har rätt att kalla berörda förtroendevalda och tjänstepersoner till
sammanträde.
Stadsdirektören eller den som stadsdirektören utser får delta vid rådets
sammanträden.
3.4 Arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet
Bland rådets ledamöter och ersättare utses en arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet.
Gruppens syfte är att speciellt bevaka den fysiska tillgängligheten i Sundbybergs
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stad. Rådet beslutar om arbetsformerna och antalet ledamöter och ersättare för
denna arbetsgrupp. Stadens utvecklingsledare inom tillgänglighetsområdet är
arbetsgruppens sekreterare.
3.5 Tidpunkter för sammanträden
Rådet fastställer sina sammanträdesdagar för ett år i sänder och sammanträder
utöver detta när ordföranden bedömer att det behövs. Inriktningen är att rådet
sammanträder fyra till sex gånger per år.
3.6 Rätten att väcka frågor
Rådets ledamöter, lokala handikappföreningar, kommunens nämnder, förvaltningar
och bolag har rätt att väcka frågor i rådet och har rätt att närvara då frågorna
behandlas.
§ 4 Administration
4.1 Kallelse
Ordföranden ansvarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelsen ska vara skriftlig och distribueras på lämpligt senast tio dagar före
sammanträdet till ledamöter och ersättare. I undantagsfall får kallelse ske på annat
sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
4.2 Protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot senast 14 dagar efter
sammanträdet. Protokollet delges rådets ledamöter, ersättare och stadens nämnder.
Protokollet anmäls till kommunstyrelsen.
4.3 Ändring av instruktion
Ändringar av denna instruktion ska fastställas av kommunstyrelsen.
4.4 Sekreterare i rådet
Sekreterarskapet fullgörs av tjänsteperson vid Stadsledningskontoret som
administrerar kallelse, sammanträde och protokoll.
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Taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 28 februari 2019, § 6
 Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 5 mars 2019, § 12
 Regler, taxor och avgifter för hyra av lokaler, fastställd av kultur- och
fritidsnämnden i Sundbybergs stad den 19 oktober 2017, finns i diariet
 Stadsledningskontorets skrivelse den 7 mars 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad har i många år haft avgiftsfria lokaler för gymnastik för alla skolor
inom staden. Grundskole- och gymnasienämnden har ansvarat för gymnastiksalarna
med tillkommande driftskostnader (exempelvis städ, el och vatten) medan kulturoch fritidsnämnden har ansvarat för idrottshallarna med tillkommande
driftskostnader.
Detta har inneburit att fristående skolor som nyttjar idrottshallarna fått lägre
kostnader jämfört med kommunala skolor som haft en driftskostnad för
gymnastiksalarna. Detta kan anses vara icke likvärdigt då de kommunala skolorna
har kostnader för något som friskolorna nyttjar utan kostnad.
Denna obalans har ändrats i och med att ansvaret för gymnastiksalarna (med
driftskostnader) flyttades över till kultur- och fritidsnämnden, från den 1 januari
2019, när kommunfullmäktige den 19 december 2018 fastslog Sundbyberg stads
budget 2019 med plan för 2020–2021.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxor avseende
gymnastiksalar och idrottshallar som gäller för fristående och kommunala skolor.
Syftet är att uppnå en högre nyttjandegrad samt likvärdig kostnad för alla skolor.
Grundskole- och gymnasienämnden behandlade förslaget till taxor och avgifter vid
sitt sammanträde den 5 mars 2019. Nämnden beslutade att tillstyrka förslaget.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Jens Manell (KD), Moisés Ubeira (V) och Johan
Storåkers (L).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar fastställs.
2. För stadens egna skolor tillämpas taxorna och avgifterna från den 1 januari
2019.
3. För friskolor inom Sundbyberg gäller taxorna och avgifterna från den 1 april
2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 28 februari 2019, § 6
 Regler, taxor och avgifter för hyra av lokaler, fastställd av kultur- och
fritidsnämnden i Sundbybergs stad den 19 oktober 2017, finns i diariet
 Stadsledningskontorets skrivelse den 7 mars 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad har i många år haft avgiftsfria lokaler för gymnastik för alla skolor
inom staden. Grundskole- och gymnasienämnden har ansvarat för gymnastiksalarna
med tillkommande driftskostnader (exempelvis städ, el och vatten) medan kulturoch fritidsnämnden har ansvarat för idrottshallarna med tillkommande
driftskostnader.
Detta har inneburit att fristående skolor som nyttjar idrottshallarna fått lägre
kostnader jämfört med kommunala skolor som haft en driftskostnad för
gymnastiksalarna. Detta kan anses vara icke likvärdigt då de kommunala skolorna
har kostnader för något som friskolorna nyttjar utan kostnad.
Denna obalans har ändrats i och med att ansvaret för gymnastiksalarna (med
driftskostnader) flyttades över till kultur- och fritidsnämnden, från den 1 januari
2019, när kommunfullmäktige den 19 december 2018 fastslog Sundbyberg stads
budget 2019 med plan för 2020–2021.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxor avseende
gymnastiksalar och idrottshallar som gäller för fristående och kommunala skolor.
Syftet är att uppnå en högre nyttjandegrad samt likvärdig kostnad för alla skolor.
Grundskole- och gymnasienämnden behandlade förslaget till taxor och avgifter vid
sitt sammanträde den 5 mars 2019. Nämnden beslutade att tillstyrka förslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar fastställs.
2. För stadens egna skolor tillämpas taxorna och avgifterna från den 1 januari
2019.
3. För friskolor inom Sundbyberg gäller taxorna och avgifterna från den 1 april
2019.
Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Susanne Tiderman
finanschef

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Bakgrund
Alla skolor i Sundbybergs stad har i många år haft avgiftsfria lokaler för gymnastik
och idrott. Grundskole- och gymnasienämnden har ansvarat för gymnastiksalar med
tillkommande driftskostnader (exempelvis städ, el och vatten) medan kultur- och
fritidsnämnden har ansvarat för idrottshallar med tillkommande driftskostnader.
Enligt nuvarande taxor och avgifter för att hyra kultur- och fritidsnämndens lokaler
(KFN – 0195/2017) kan alla skolor, oavsett regi, nyttja stadens idrottshallar utan
kostnad. Detta har inneburit att de fristående skolor som nyttjar idrottshallarna fått
lägre kostnader jämfört med de kommunala skolorna, som haft en driftskostnad för
gymnastiksalarna. Detta kan anses vara icke likvärdigt då de kommunala skolorna
har kostnader för något som friskolorna nyttjar utan kostnad.
I och med denna obalans gav kultur- och fritidsnämnden respektive grundskoleoch gymnasienämnden i mars 2018 sina förvaltningar i uppdrag att tillsammans
utreda hur ansvarsfördelning och driftskostnader gällande nyttjandet av
gymnastiksalar i skolor i Sundbyberg kan ske (KFN-0077/2018 respektive GGN0139/2018).
Utredningen resulterade i att ansvaret för gymnastiksalarna (med driftskostnader)
från den 1 januari 2019 flyttades över till kultur- och fritidsnämnden i samband med
att kommunfullmäktige den 19 december 2018 fastslog Sundbyberg stads budget
2019 med plan för 2020–2021.
I och med att kultur- och fritidsnämnden har tagit över ansvaret för
gymnastiksalarna föreligger behov av att en taxa fastställs. Nämnden behandlade
förslag till taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar vid sitt
sammanträde den 28 februari 2019 och föreslog då fullmäktige att fastställa dessa.
Syftet med de föreslagna taxorna och avgifterna är att uppnå en högre nyttjandegrad
samt likvärdig kostnad för alla skolor.
Förslag till nya taxor för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar
Förslaget innebär att alla skolor, oavsett regi, ska betala en avgift per timme vid
nyttjande av gymnastiksalar och idrottshallar. Nivån på avgiften är uträknad utifrån
att den ska täcka de kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för drift och
underhåll av lokalerna enligt självkostnadsprincipen.
Skolorna i Sundbyberg har möjlighet att hyra gymnastiksalar och idrottshallar
mellan kl. 08.00–16.00 alla vardagar exklusive lov. Lokalbokningar görs läsårsvis och
gäller hela läsåret.
I vissa gymnastiksalar och idrottshallar finns även tillgång till mindre rörelserum
eller ytor som motionshall och löparbanor. Dessa ingår i förslaget till nya taxor.

41

Stadsledningskontoret
Stefan Brogren/Kristin Nygren

2019-03-07
Dnr KS-0109/2019

3 (4)

I tabellen nedan redovisas kultur- och fritidsnämndens förslag på nya taxor:

Lokal

Kostnad/timme

Idrottshallar/sporthallar

320 kr (halvsal 160 kr)

Gymnastiksalar

160 kr

Enklare idrottshall/sporthall (Milot, hus 77)

100 kr

Motionshall för halvklass

80 kr

I en idrottshall finns möjligheten att ha två lektioner samtidigt, därav den högre
avgiften. Från och med hösten 2019 finns en enklare idrottshall i hus 77 i Milot, där
skolan inte kommer ha tillgång till omklädningsrum. Därför föreslås en lägre avgift
för enklare idrottshall/sporthall.
Ovanstående taxor och avgifter föreslås adderas till kultur- och fritidsnämndens
dokument ”Regler, taxor och avgifter för hyra av lokaler – Kultur- och
fritidsnämnden i Sundbybergs stad”, fastställt av kultur- och fritidsnämnden den 19
oktober 2017.
Ekonomiska konsekvenser och påverkan på budget
Inom 2018 års budgetram hade kultur- och fritidsnämnden driftskostnader för
idrottshallarna på 1,7 mkr/år. Grundskole- och gymnasienämndens kostnad för
gymnastiksalarna låg på 1,8 mkr/år. Total kostnad för drift av alla gymnastiksalar
och idrottshallar blir 3,5 mkr/år. Beläggningen är beräknad till 85%.
Den beräknade kostnaden för grundskole- och gymnasienämnden är enligt
föreliggande förslag 2,2 miljoner kronor per år. I stadens budget för 2019 gjordes en
reglering mellan de två nämnderna gällande lokaluthyrning av gymnastiksalar och
idrottshallar på 0,4 miljoner kronor. Det innebär att grundskole- och
gymnasienämnden kompenseras för de ökade kostnaderna.
Utgångspunkten i kultur- och fritidsnämndens budget 2019 med plan för 2020–
2021 är att avgiften börjar gälla från och med den 1 januari 2019. Under hösten har
barn- och utbildningsförvaltningen informerat de fristående skolorna och i samband
med att kommunfullmäktige fastställde stadens budget gick även kultur- och
fritidsförvaltningen ut med information till berörda skolor om taxeändringen. I och
med att själva avgiften inte beslutades i samband med att stadens budget fastställdes
kommer avgiften bara gälla för stadens egna skolor från 1 januari 2019. För
friskolorna gäller avgiften först från 1 april 2019, vilket innebär en minskad intäkt
för kultur- och fritidsnämnden om cirka 0,3 miljoner kronor 2019.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till avgifter för hyra av gymnastiksalar
och idrottshallar och har inga invändningar mot förslaget. Att taxorna inte
beslutades i samband med att kommunfullmäktige fastställde stadens budget får en
negativ ekonomisk konsekvens om cirka 0,3 mnkr för kultur- och fritidsnämnden, i
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och med att taxorna för friskolorna införs först från den 1 april istället för den 1
januari 2019. Det är viktigt att kultur- och fritidsnämnden följer
kostnadsutvecklingen noggrant under året då nämnden redan nu vet om att
intäkterna minskar mot budget och åtgärder kan behöva vidtas om underskott
befaras.
Grundskole- och gymnasienämnden, som beräknat en årlig kostnad på cirka 2,2
miljoner kronor, kommer att debiteras hela denna kostnad 2019.
Enligt kommunallagen (2 kap. 4 §) får kommunfullmäktige inte fatta beslut om
taxor med tillbakaverkande kraft (retroaktiva beslut) som är till nackdel för
medlemmarna om det inte finns synnerliga skäl för det. Stadsledningskontoret gör
bedömningen att i det aktuella fallet kommer inte kommunmedlemmarna att
drabbas negativt av att taxan kommer att tillämpas från 1 januari när det gäller
grundskole- och gymnasienämnden. Anledningen till detta är att debiteringen
mellan nämnderna inom Sundbybergs stad främst handlar om en budgetteknisk
åtgärd.
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Taxor och avgifter för skolor för hyra av gymnastiksalar och
idrottshallar
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 12 februari 2019.
Sammanfattning
Sundbybergs stad har i många år haft avgiftsfria lokaler för gymnastik för alla skolor
inom staden. Rent praktiskt har grundskole- och gymnasienämnden ansvarat för
gymnastiksalarna med tillkommande driftskostnader (ex. städ, el och vatten) medan
kultur- och fritidsnämnden har ansvarat för idrottshallarna med tillkommande
driftskostnader.
Enligt nuvarande taxor och avgifter för att hyra kultur- och fritidsnämndens lokaler
(KFN – 0195/2017) kan alla skolor, oavsett regi, nyttja idrottshallar utan kostnad.
Detta har inneburit att fristående skolorna som nyttjar idrottshallarna fått lägre
kostnader jämfört med de kommunala skolorna som har haft en driftskostnad för
gymnastiksalarna. Detta kan anses vara icke likvärdigt då de kommunala skolorna
har kostnader för något som friskolorna nyttjar utan extra kostnad.
Denna obalans har ändrats när ansvaret för gymnastiksalarna (med tillkommande
driftskostnader) flyttades över till kultur- och fritidsnämnden i samband med att
kommunfullmäktige den 19 december 2018 fastslog Sundbybergs stads budget 2019
med plan för 2020-2021.
I och med att kultur- och fritidsnämnden har tagit över ansvaret för idrottshallarna
behöver en taxa bestämmas för lokalerna då övertagandet innebär ökade
driftskostnader för nämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Förslaget innebär att alla skolor, oavsett regi, kommer att få betala en avgift per
timme vid nyttjande av gymnastiksalar och idrottshallar. Nivån på avgiften är
uträknad utifrån att den ska täcka de kostnader som kultur- och fritidsnämnden har
för drift av lokalerna enligt självkostnadsprincipen. Skolor i Sundbybergs stad har
möjlighet att boka sporthallar och gymnastiksalar mellan kl. 8.00-16.00 under alla
vardagar exklusive lov. Lokalbokningar görs läsårsvis och gäller hela läsåret.
Avgiften för skolor i Sundbyberg blir 160 kronor/timme för hyra av gymnastiksalar
och 320 kronor/timme för sporthallar. I en sporthall finns möjligheten att ha två
lektioner samtidigt därav den högre avgiften. Från och med hösten 2019 kommer
det finnas en enklare idrottshall i milot där skolan inte har tillgång till
omklädningsrum. Förvaltningen föreslår en lägre avgift om 100 kronor/timme för
den typen av sporthall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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I vissa idrottshallar och gymnastiksalar finns det även tillgång till motionshall eller
andra ytor tex löparbanor att ha gymnastik på. Dessa lokaler är lämpliga att
användas vid halvklass, de lägre årskullarna eller för förskolan. Förslag på avgift
80kronor/timme.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Inom 2018 års budgetram hade kultur- och fritidsnämnden (KFN) driftskostnader
för idrottshallarna på 1,7 miljoner kronor/år. grundskole- och gymnasienämndens
kostnad för gymnastiksalarna låg på 1,8 miljoner kronor/år. Den totala kostnaden
för driften av alla idrottshallar och gymnastiksalar blir därmed 3,5 miljoner
kronor/år.
Den beräknade kostnaden för grundskole- och gymnasienämnden enligt ovan
nämnda förslag är 2,2 miljoner kronor/år. I stadens budget för 2019 gjordes en
reglering mellan kultur- och fritidsnämnden och grundskole- och gymnasienämnden
gällande lokaluthyrning för idrott- och gymnastiksalar på 0,4 miljoner kronor. Detta
innebär att grundskole- och gymnasienämnden kompenseras för de ökade
kostnaderna.
I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019-2021 har man utgått ifrån att avgiften
börjar gälla från och med den 1 januari 2019. I och med att själva avgiften inte
beslutades i samband med att stadens budget fastställdes kommer dock avgiften
bara gälla för stadens egna skolor från och med 1 januari 2019. För friskolorna
kommer avgiften att gälla från och med 1 april 2019. Detta innebär en minskad
intäkt om ca 300 000 kronor för kultur- och fritidsnämnden.
Dessa avgifter blir ett tillägg till kultur- och fritidsnämndens dokument Regler, taxor
och avgifter för hyra av lokaler - Kultur och fritidsnämnden i Sundbybergs stad, fastställd den 19
oktober 2017
Kultur- och fritidsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Lars G Nilsson (SD), Moisés Ubeira (V), Hans
Hamrin (V) och Göran Lööv (M)
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa taxor och avgifter för hyra av gymnastiksalar och idrottshallar.
2. Tillämpa För stadens egna skolor tillämpas taxorna och avgifterna från den
1 januari 2019.
3. För friskolor inom Sundbyberg gäller taxorna och avgifterna från den 1 april
2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapportering av uppdrag - utreda ansvarsfördelning och
driftskostnader för nyttjande av gymnastiksalar/idrottshallar
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 13 februari 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 12 februari 2019.
Rättelseblad inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 5 mars
2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad har i många år haft avgiftsfria lokaler för gymnastik för alla skolor
inom staden. Detta har inneburit att fristående skolorna som nyttjar idrottshallarna
fått lägre kostnader jämfört med de kommunala skolorna som har haft en
driftskostnad för gymnastiksalarna.
Ansvaret för gymnastiksalarna har flyttats över till kultur- och fritidsnämnden
(KFN) i samband med att kommunfullmäktige den 19 december 2018 fastslog
Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021. I och med detta behöver
en taxa bestämmas för lokalerna.
Förslaget innebär att alla skolor, oavsett regi, kommer att få betala en avgift per
timme vid nyttjande av gymnastiksalar och idrottshallar. Nivån på avgiften är
uträknad utifrån att den ska täcka kostnaderna för drift av lokalerna enligt
självkostnadsprincipen.
Avgiften för skolor i Sundbyberg blir 160 kr/timme för hyra av gymnastiksalar och
320 kr/timme för sporthallar. För en enklare idrottshall i milot där skolan inte har
tillgång till omklädningsrum föreslår förvaltningen en lägre avgift om 100 kr/timme
för den typen av sporthall. I vissa idrottshallar och gymnastiksalar finns det tillgång
till motionshall eller andra ytor t ex löparbanor att ha gymnastik på. Förslag på
avgift för dessa lokaler är 80kr/timme.
I stadens budget för 2019 gjordes en reglering mellan KFN och grundskole- och
gymnasienämnden (GGN) gällande lokaluthyrning för idrott- och gymnastiksalar
som innebär att GGN kompenseras för de ökade kostnaderna.
Grundskole- och gymnasienämndens beslut
1. Grundskole- och gymnasienämnden tillstyrker förslagen i rapport av
uppdrag - utreda ansvarsfördelning och driftskostnader för nyttjande av
gymnastiksalar/idrottshallar den 13 februari 2019 enligt rättelseblad den 27
februari 2019
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Ställningstagande till att genomföra gemensam upphandling av
banktjänster för Sundbybergs stad och koncernen Sundbybergs stadshus AB
Beslutsunderlag
 Stadsledningskontorets skrivelse den 22 februari 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad har behov av att upphandla banktjänster, då det befintliga avtalet
upphör att gälla under år 2019. Det nuvarande avtalet upphandlades 2011 och har
förlängts två gånger enligt avtalsenliga klausuler. Avtalet omfattar banktjänster för
Sundbybergs stad och dess helägda bolag.
Bankupphandlingsprojektet startar med en nulägesanalys där bl.a. utvärdering av
nuvarande tjänster, förvaltningarna och bolagens behov identifieras, kraven på
leverantören tas fram och ett förfrågningsunderlag utarbetas. Publicering av
förfrågningsunderlaget beräknas i början av kvartal 2 2019. Målsättningen är att ha
vald leverantör i full drift under fjärde kvartalet 2019.
Eftersom förslaget är att upphandlingen ska genomföras som en gemensam
upphandling för staden och bolagen inom koncernen Sundbybergs stadshus AB
behöver kommunfullmäktige besluta om att upphandlingen ska genomföras.
Kommunstyrelsen kommer att genomföra upphandlingen och fatta nödvändiga
beslut för att ett avtal ska komma på plats. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att
ge bolagen i uppdrag att delta i upphandlingen och att utfärda fullmakter till
Sundbybergs stad att företräda dem i upphandlingen.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Catja Kaloudis (V).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra central upphandling av
banktjänster.
2. Sundbybergs Stadshus AB uppmanas att ge bolagen inom koncernen i
uppdrag att delta i central upphandling av banktjänster och fatta de beslut
som behövs för att genomföra åtgärder enligt detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att central upphandling av banktjänster ska genomföras, följande:
3. Stadsdirektören, eller den som stadsdirektören utser, ges i uppdrag att
genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
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Utdragsbestyrkande

48

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

17 (54)

4. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt
teckna avtal.
5. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån
affärsmässiga grunder är påkallade.
Särskilt yttrande
Catja Kaloudis (V) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Ställningstagande till att genomföra gemensam upphandling av
banktjänster för Sundbybergs stad och koncernen
Sundbybergs stadshus AB
Beslutsunderlag
 Stadsledningskontorets skrivelse den 22 februari 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad har behov av att upphandla banktjänster, då det befintliga avtalet
upphör att gälla under år 2019. Det nuvarande avtalet upphandlades 2011 och har
förlängts två gånger enligt avtalsenliga klausuler. Avtalet omfattar banktjänster för
Sundbybergs stad och dess helägda bolag.
Bankupphandlingsprojektet startar med en nulägesanalys där bl.a. utvärdering av
nuvarande tjänster, förvaltningarna och bolagens behov identifieras, kraven på
leverantören tas fram och ett förfrågningsunderlag utarbetas. Publicering av
förfrågningsunderlaget beräknas i början av kvartal 2 2019. Målsättningen är att ha
vald leverantör i full drift under fjärde kvartalet 2019.
Eftersom förslaget är att upphandlingen ska genomföras som en gemensam
upphandling för staden och bolagen inom koncernen Sundbybergs stadshus AB
behöver kommunfullmäktige besluta om att upphandlingen ska genomföras.
Kommunstyrelsen kommer att genomföra upphandlingen och fatta nödvändiga
beslut för att ett avtal ska komma på plats. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att
ge bolagen i uppdrag att delta i upphandlingen och att utfärda fullmakter till
Sundbybergs stad att företräda dem i upphandlingen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra central upphandling av
banktjänster.
2. Sundbybergs Stadshus AB uppmanas att ge bolagen inom koncernen i
uppdrag att delta i central upphandling av banktjänster och fatta de beslut
som behövs för att genomföra åtgärder enligt detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att central upphandling av banktjänster ska genomföras, följande.
1. Stadsdirektören, eller den som stadsdirektören utser, ges i uppdrag att
genomföra central upphandling av banktjänster i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
2. Stadsdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör samt
teckna avtal.
3. Stadsdirektören ges i uppdrag att vid behov vidta sådana förändringar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtal med vald leverantör, som utifrån
affärsmässiga grunder är påkallade.
Jan Eriksson
stadsdirektör

Susanne Tiderman
finanschef

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Bakgrund
Sundbybergs stad har behov av att upphandla banktjänster, då det befintliga avtalet
med Handelsbanken upphör att gälla under år 2019. Det nuvarande avtalet
upphandlades 2011 och har förlängts två gånger enligt de avtalsenliga klausuler som
funnits. Avtalet omfattar banktjänster för Sundbybergs stad och dess helägda bolag.
De tjänster som ingår i det befintliga avtalet är bland annat kontostruktur,
lönehantering, kortbetalning, betalningsförmedling och hantering av dagskassor.
Avtalet har inte omfattat lån och kapitaltjänster.
Ny upphandling av banktjänster
Upphandlingen av banktjänster kommer att ledas av stadsledningskontoret med
stöd från stadens upphandlingsenhet. Upphandlingen kommer att drivas i
projektform där representanter från både bolag och förvaltningar kommer att bli
inblandade i arbetet.
Bankupphandlingsprojektet startar med en nulägesanalys där bl.a. utvärdering av
nuvarande tjänster, förvaltningarna och bolagens behov identifieras, kraven på
leverantören tas fram och ett förfrågningsunderlag utarbetas. Publicering av
förfrågningsunderlaget beräknas i början av kvartal 2 2019. Målsättningen är att ha
vald leverantör i full drift under fjärde kvartalet 2019.
Stadsledningskontorets bedömning
En ny upphandling av banktjänster måste genomföras, då det befintliga avtalet
kommer att gå ut och ytterligare förlängning är inte längre möjligt. Eftersom tidigare
genomförd upphandling av banktjänster har omfattat stadens förvaltningar och
bolag bör även den nya upphandlingen genomföras som en gemensam
upphandling.
Eftersom förslaget är att upphandlingen ska genomföras som en gemensam
upphandling för staden och bolagen inom koncernen Sundbybergs stadshus AB
behöver kommunfullmäktige besluta om att upphandlingen ska genomföras.
Kommunstyrelsen har haft huvudansvaret för det nuvarande avtalet och därmed
kommer även den nya upphandlingen genomföras och beslutas av
kommunstyrelsen. Arbetet kommer att ledas från Ekonomi- och
kvalitetsutvecklingsavdelningen inom Stadsledningskontoret i nära samarbete med
stadens upphandlingsenhet och koncernen Sundbybergs stadshus AB.
Koncernen Sundbybergs stadshus AB får utfärda fullmakter till kommunstyrelsen
för att staden ska kunna företräda bägge organisationerna i
upphandlingsförfarandet.
En gemensam upphandling är en förutsättning för att förvaltningarna och bolagen
ska kunna fortsätta att ha ett gemensamt koncernkonto och fortsätta sin
samordning inom det ekonomiska området.
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Revidering av ägardirektiv till Sundbyberg stadshus AB och
dess dotterbolag
Beslutsunderlag
 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag den 19 december
2016, § 461
 Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020–2021 den 19 december 2018,
§ 558
 Stadsledningskontorets skrivelse den 20 februari 2019
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den
11 mars 2019
 Sverigedemokraternas skrivelse den 11 mars 2019
Sammanfattning
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag antogs i reviderad
form på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016, § 461.
Den 19 december 2018, § 558, antog kommunfullmäktige Sundbybergs stads
budget 2019 med plan 2020–2021. Nuvarande ägardirektiv till Sundbybergs
stadshus AB och dess dotterbolag harmonierar inte fullt ut med beslutet vad gäller
skrivningar om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.
Kommunstyrelsen föreslår med anledning av detta att ägardirektivet till
Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag revideras genom att följande två
meningar på sidan 3 under rubriken Valfrihet i boendet och en god hyresvärd, tredje
stycket, utgår:
-

”Hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter ska
prövas i positiv anda.”
”Koncernen har rätt att fatta beslut om försäljning av hyresfastighet till
bostadsrättsförening enligt affärsmässiga principer.”

Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) yrkar bifall till
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 11
mars 2019 innebärande att ägardirektivet till Sundbyberg stadshus AB och dess
dotterbolag ska kompletteras med bestämmelser i enlighet med skrivelsen.
Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 11 mars 2019
innebärande att ärendet ska avslås.
Catja Kaloudis (V) yrkar bifall till det utsända förslaget.
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Under överläggningen yttrar sig Martin Solberg (MP), Stefan Bergström och Johan
Storåkers (L) i övrigt.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; dels det utsända förslaget, dels
det av Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD)
framställda förslaget, och dels det av Gary Aelius (SD) framställda avslagsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen
bifaller det utsända förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess
dotterbolag godkänns.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna reserverar mot beslutet.
Särskilt yttrande
Catja Kaloudis (V) anmäler särskilt yttrande.
____
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Kommunstyrelsen

Revidering av ägardirektiv till Sundbyberg stadshus AB och
dess dotterbolag
Beslutsunderlag
 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag
den 19 december 2016, § 461
 Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020–2021
den 19 december 2018, § 558
 Stadsledningskontorets skrivelse den 20 februari 2019
Sammanfattning
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag antogs i reviderad
form på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016, § 461.
Den 19 december 2018, § 558, antog kommunfullmäktige Sundbybergs stads
budget 2019 med plan 2020–2021. Nuvarande ägardirektiv till Sundbybergs
stadshus AB och dess dotterbolag harmonierar inte fullt ut med beslutet vad gäller
skrivningar om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.
Kommunstyrelsen föreslår med anledning av detta att ägardirektivet till
Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag revideras genom att följande två
meningar på sidan 3 under rubriken Valfrihet i boendet och en god hyresvärd, tredje
stycket, utgår:
- ”Hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter ska
prövas i positiv anda.”
- ”Koncernen har rätt att fatta beslut om försäljning av hyresfastighet till
bostadsrättsförening enligt affärsmässiga principer.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess
dotterbolag godkänns.

Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Susanne Tiderman
finanschef

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Bakgrund
Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag antogs i reviderad
form på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2016, § 461, och
fastställdes på bolagsstämma den 10 januari 2017. Förutom genom lag och annan
författning regleras stadens helägda bolag, det vill säga koncernen, genom
bolagsordning, ägardirektiv, Sundbybergs stads budget och övriga antagna
styrdokument. Dotterbolagen regleras därtill av konkretiserade ägardirektiv som
moderbolaget Sundbybergs stadshus AB tar fram.
Efter 2018 års kommunalval fick Sundbybergs stad en ny politisk ledning bestående
av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Den 19 december 2018,
§ 558, antog kommunfullmäktige den nya politiska ledningens förslag till
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020–2021. Nuvarande ägardirektiv till
koncernen harmonierar inte fullt ut med intentionerna hos den politiska ledningen
och nuvarande budget.
Av 2019 års budget och de prioriterade uppdragen, sidan 34, för Fastighets AB
Förvaltaren framgår att ombildningar som har strategisk betydelse för andra
fastighetsaffärer i koncernen kan genomföras, med beaktande av att det totala
antalet hyresrätter inte ska minska under mandatperioden. Vidare prioriteras
uppdraget att Fastighets AB Förvaltaren ska ha en volym som ger bolaget en
realistisk möjlighet att ta sitt sociala bostadsansvar. Bolaget kan sälja, köpa och
bygga nytt, det vill säga omsätta bostäder med syfte att utveckla bolaget och hela
staden. Detta betyder att ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter kan
godkännas om de har strategisk betydelse för koncernens fastighetsaffärer. Det
betyder däremot inte att alla ansökningar om ombildningar ska godkännas.
Stadsledningskontoret genomför för närvarande en översyn av ägardirektiv till
koncernen. Planen är att dessa ska behandlas på kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden i april 2019.

Förslag till revidering av ägardirektiv
För att ägardirektivet ska följa intentionerna i budget föreslår kommunstyrelsen
följande ändringar. På sidan 3 i ägardirektivet, under rubriken Valfrihet i boendet och en
god hyresvärd föreslås tredje styckets första och sista meningar utgå.
Första meningen som utgår: ”Hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätter till
bostadsrätter ska prövas i positiv anda.”
Sista meningen som utgår: ”Koncernen har rätt att fatta beslut om försäljning av
hyresfastighet till bostadsrättsförening enligt affärsmässiga principer.”
Det som kvarstår av tredje stycket blir: ”Som huvudregel bör omvandling medges i
områden med låg andel bostadsrätter/egna hem. Erbjudanden om ombildning till
hyresgäster ska ske till marknadsmässiga villkor.”
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Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juli 2016, § 300, och fastställt på
bolagsstämma den 11 juli 2016 samt reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19
december 2016, § 461, fastställd på bolagsstämma den 10 januari 2017
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Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess
dotterbolag
Sundbybergs stad och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan
ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter. Som
en del av kommunkoncernen ska Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag aktivt
medverka till att stadens vision förverkligas Moderbolaget, Sundbybergs stadshus
AB, och dess helägda dotterbolag benämns gemensamt koncernen. Koncernen ska
verka för att samordningsvinster och rationaliseringsmöjligheter inom
kommunkoncernen tas till vara.
Koncernen ska också i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige beslutad årlig
budget med plan. Därutöver ska koncernen följa de styrande dokument som
fullmäktige beslutar ska omfatta kommunkoncernen.
Sundbyberg – en stad i social, ekonomisk och ekologisk balans
Sundbybergs stad ska vara en kommun i social, ekonomisk och ekologisk balans.
Staden ska präglas av balans mellan bostäder, arbetsplatser och grönstruktur. En
viktig princip är en bostad - en arbetsplats.2 Stadens bostadsområden ska planeras så
att människor med olika bakgrund ska kunna mötas.
Kommunens bostadspolitik har till syfte att medverka till att kommunens samtliga
stadsdelar ska vara likvärdigt attraktiva. Bostadsutbudet ska vara varierat med olika
upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer. Bostadspolitiken ska även ha en social
dimension som stärker tryggheten och motsvarar de behov som hyresgästerna har i
sitt boende.
Syftet med koncernen
Syftet med koncernen är att

2



övergripande samordna de helägda kommunala bolagens verksamheter
genom att äga och förvalta aktier i dessa bolag



företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen
ligger att utöva aktiv ägarstyrning av bolagen i enlighet med detta
ägardirektiv samt policyer och andra styrdokument som ägaren delger
moderbolaget.



utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad bostadsort



erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder i alla stadsdelar
genom produktion av miljöprofilerade bostadsmiljöer som bidrar till ökad
livskvalitet, tillväxt, nyföretagande, samt integration.

Sundbybergs stads översiktsplan
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vara ett strategiskt instrument för tillväxt, företagsetableringar och
utveckling av näringsliv samt effektivt utnyttjande av lokaler. Detta ska leda
till en mer attraktiv kommun byggd på varierat näringsliv

Koncernens uppgifter
Sundbybergs stadshus AB, moderbolaget, har en sammanhållande funktion för
bolagen i koncernen. Moderbolaget ska svara för koncernens övergripande
utveckling och strategiska planering. Moderbolaget ansvarar vidare för styrning och
uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.
Sundbybergs stadshus AB ska styra finansiella resurser på ett för ägaren och
koncernen optimalt sätt. Moderbolaget ska vidare kontrollera affärsmässigheten i
det allmännyttiga bostadsföretaget. Därutöver ska moderbolaget bidra till en så
optimal organisation som möjligt i den totala kommunkoncernen.
Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att
kommunfullmäktiges uppdrag till koncernen genomförs. Dotterbolagens styrelser
och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges
beslut verkställs.
Valfrihet i boendet och en god hyresvärd
Koncernen ska bidra till att skapa ett varierat utbud för ett attraktivt boende och en
sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland
olika upplåtelseformer i alla stadsdelar.
Därför ska koncernen ha en markreserv för framtida bostadsbehov och förvärva
fastigheter samt medverka till nyproduktion av hyresrätter i stadsdelar där
bostadsrätter är dominerande. Koncernen ska vidare kunna avyttra mark för
nybyggnation av bostads- och äganderätter i stadsdelar där hyresrätter är den
dominerade upplåtelseformen.
Hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter ska prövas i
positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med låg andel
bostadsrätter/egna hem. Erbjudanden om ombildning till hyresgäster ska ske till
marknadsmässiga villkor. Koncernen har rätt att fatta beslut om försäljning av
hyresfastighet till bostadsrättsförening enligt affärsmässiga principer.
Koncernen ska vidare vara en god hyresvärd för sina hyresgäster. Koncernen ska
också som hyresvärd möjliggöra att kooperativa hyresrättsföreningar bildas och
drivs inom sitt bestånd. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att öka hyresgästernas
möjligheter till inflytande över sitt boende och för att öka insynen. Den sociala
dimensionen ska vara tydlig.
Utveckling av stadskärnan i centrala Sundbyberg och andra centra
Stadskärnan ska präglas av en blandning av olika funktioner och verksamheter.
Koncernen ska aktivt medverka till att möjliggöra en järnväg i tunnel för att
utveckla stadskärnan i centrala Sundbyberg.
Koncernen ska skapa förutsättningar för en handel och service i staden som har hög
tillgänglighet.
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Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd kunna bidra till den av kommunen
beslutade utvecklingen av Sundbybergs stadskärna och övriga stadsdelar.
Koncernen ska bidra till att stadsdelarnas attraktivitet ökar genom att utveckla
lokala centra.
Miljö och estetiska värden
Koncernen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bli klimatneutral
till år 2030. Det innebär bland annat ett kontinuerligt arbete med åtgärder som
bidrar till energieffektivisering.
Koncernen ska med en tydlig miljöprofil bidra till en effektiv och hållbar VA- och
avfallsverksamhet i staden.
Koncernen ska i sitt fastighetsbestånd och för sina hyresgäster verka för att utveckla
estetiska värden. Koncernen ska vidare inom sitt bestånd ansvara för bevarande,
vård och lämplig användning av byggnader av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.
Därutöver ska koncernen ansvara för konstnärlig utsmyckning i i sina byggnader.
Lokaler och infrastruktur för avfall, vatten och avlopp samt elektronisk
kommunikation
Koncernen ska, tillsammans med staden, ta fram en strategisk plan kring lokaler.
Syftet med planen är att åstadkomma långsiktiga hållbara investeringar i lokaler samt
att ställning ska kunna tas till vilket lokalbestånd som ska finnas långsiktigt.
Koncernen ska tillhandahålla lokaler som behövs för stadens verksamheter genom
att ansvara för nyproduktion, förvärv, investeringar i samt skötsel och underhåll av
kommunens fastigheter samt förvaltning av bostadsrätter och inhyrda lokaler.
Koncernen ska ta fram en strategisk plan kring infrastruktur för elektronisk
kommunikation och aktivt medverka i stadens arbete med digitalisering i samhället.
Koncernen ska i den omfattning som är lämplig inom sitt fastighetsbestånd och sin
infrastruktur medverka till förutsättningar för att näringslivet i kommunen utvecklas
och att nya företag etableras.
Koncernen ska trygga tillgången till erforderlig infrastruktur för kommuninvånarna
avseende avfallshantering samt vatten- och avloppsverksamhet.
Trygghet och säkerhet
Koncernen ska samordna sig med kommunen i samband med extra ordinära
händelser.
Koncernen ska i samverkan med de boende, kommunen och andra intressenter
aktivt medverka till en tryggare miljö och säkert boende.
Socialt ansvar
Koncernen ska samverka med kommunen rörande sociala kontrakt genom att i
avtal med kommunen erbjuda bostäder för sociala behov och upplåta delar av
bostadsbeståndet till staden för hyresgäster med speciella behov.
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Dessutom ska koncernen säkerställa att det inom fastighetsbeståndet finns särskilt
anpassade lägenheter för äldre och/eller personer med funktionsnedsättning.
Koncernen ska utveckla boendet för de äldre genom att överta ägandet av enskilda
fastigheter med sådan verksamhet från kommun. Koncernen ska vidare utveckla
trygghetsboende och särskilt anpassade boenden, så kallade plusboenden.
Trygghetsboendena ska vidare ha tillgång till gemensamhetsutrymme.
Därutöver ska koncernen bidra till att andra kommunala verksamheter såsom,
särskilda boenden, gruppboenden, dagligverksamhet, förskolor och skolor kan
bedrivas inom koncernens fastighetsbestånd.
Koncernen ska också underlätta utvecklingen av studentbostäder.
Ungdomsgaranti
Koncernen ska inom sitt fastighetsbestånd erbjuda lägenheter för ungdomar. Den
som ställer sig i bostadskön vid 16 års ålder ska erbjudas ett eget boende innan 25
års ålder - förutsatt att han eller hon bor, studerar eller arbetar i Sundbyberg.
Underhåll och renovering av fastigheter
Koncernen ska på fastighetsmarknadens villkor, med iakttagande av
affärsmässighet, arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att underhålla
fastighetsbeståndet. Koncernen ska ta fram en strategisk plan för underhållet och
insatserna ska ha ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Koncernen ska också ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig strategisk plan
för renovering och en modell som innebär att effekterna av åtgärderna är väl kända.
Inför och i samband med genomförande av underhålls- och renoveringsinsatser ska
koncernen ha en öppen och tydlig kommunikation med berörda.
Fastighetsöverlåtelse via dotterbolag
Vid försäljning av fastigheter får koncernens dotterbolag bilda egna dotterbolag och
dotterdotterbolag i den utsträckning som behövs för försäljningarnas genomförande. Därutöver får koncernen fatta beslut om bolagsordning för nämnda bolag i
enlighet med bilagor3. Kommunfullmäktige väljer styrelser för vart och ett av
bolagen.
Ägarrollen
Sundbybergs kommun är ensam ägare till Sundbybergs stadshus AB med
dotterbolag.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utövar ägarrollen gentemot koncernen.
Fördelningen i ägarfunktionen framgår av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige ska få ta ställning innan sådana beslut i koncernens
verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Till
denna beslutskategori hör bland annat

3

En bolagsordning för bostadsfastigheter och en bolagsordning för lokalfastigheter
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strategiska planer, ändrad inriktning av moderbolagets eller dess
dotterbolags verksamheter
bildande, försäljning eller likvidation av dotterbolag med undantag för
försäljning av fastigheter i enlighet detta ägardirektiv
förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de
väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi,
större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar
koncernens långsiktiga ekonomi
sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi
och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens
långsiktiga strategi

Om det i något fall skulle råda osäkerhet om en fråga är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt ska frågan föras upp till fullmäktige för ställningstagande.
Kommunens direktivrätt
Koncernen är ett organ för kommunal verksamhet och står därför under
kommunens tillsyn och har att följa utfärdade ägardirektiv. Förutom genom lag och
annan författning regleras koncernens verksamhet och dess förhållande till
kommunen genom bolagsordning och ägardirektiv för verksamheten.
De styrande dokument som antagits av kommunfullmäktige ska också tillämpas av
koncernen när så anges. Kommunen är ansvarig för att besluten delges koncernen.
Koncernens styrelser och verkställande direktörer har således att följa utfärdade
direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande
bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och
offentlighets- och sekretesslagen. Koncernen har att bevaka att så inte är fallet och i
händelse av en sådan situation uppmärksamma kommunen på detta.
Ägardirektiven gäller i tillämpliga delar Sundbybergs stadshus AB:s dotterbolag.
Moderbolaget ska konkretisera ägardirektiven för vart och ett av dotterbolagen och
se till att de aktuella direktiven genom beslut på dotterbolagens bolagsstämma även
blir tillämpliga på dessa.
Arvode utgår inte till anställda i staden eller till anställda i koncernen
Verkställande direktör, vice verkställande direktör eller annan anställd i koncernen
som utses till ledamot eller suppleant i någon av koncernens bolagsstyrelser får inget
arvode för uppdraget i styrelsen.
Anställd i Sundbybergs stad som utses till ledamot eller suppleant i någon av
koncernen Sundbybergs stadshus AB: s bolagsstyrelser får inte arvode för uppdraget
i styrelsen
Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Koncernen ska tillämpa den för kommunen vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
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Ekonomiska mål
Finansiella mål
Koncernen ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk
utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag, investeringsbehov och
ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk
bas för den framtida utvecklingen av koncernens verksamhet.
Kommunen och moderbolaget ska gemensamt upprätta soliditetsmål på 3-5 års sikt
för koncernen. En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas.
Kommunen och moderbolaget ska vidare gemensamt upprätta mål för belåningsgrad och räntetäckningsgrad på 5 års sikt för koncernen. Målen ska beakta kända
risker och åtaganden inom perioden.
En långsiktigt acceptabel belåningsgrad, med en gräns om 50 procent, ska
eftersträvas
En långsiktigt acceptabel räntetäckningsgrad på minst 2,0 ggr ska eftersträvas. 4
Målen ska beakta kända risker och åtaganden inom perioden. Nivån kan variera i
respektive bolag beroende på åtaganden som kommunen finner angelägna. Nivån
ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive
bolag.
Koncernen ska utveckla, förädla och förvalta fastigheterna så att en långsiktigt
acceptabel värdeutveckling av fastighetbeståndet nås.
Avkastning
Avkastning och utdelning ska anpassas till koncernens utvecklingsmöjligheter,
finansiella ställning samt behov av investeringar. Avkastningen ska vara så
betryggande och på sådan nivå att kommunen inte behöver tillförsäkra koncernen
nytt kapital.
Totalavkastningen, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och
underhållskostnader) dividerat med marknadsvärdet på fastighetsbeståndet plus
värdeförändring på fastighetsbeståndet d.v.s. skillnaden i marknadsvärde mellan
början och slutet av året exklusive investeringar ska motsvara 7% +/- 1,0 %.
Moderbolaget bestämmer avkastningskrav för dotterbolag.
Värderingspolicy
Koncernens fastighetsbestånd ska årligen marknadsvärderas, varav minst 25 procent
ska årligen marknadsvärderas av ett externt värderingföretag så att samtliga
fastigheter blir externt värderade över en fyraårsperiod.

Definition för räntetäckningsgrad = rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter
dividerat med finansiella kostnader. Nyckeltalet anger vilken förmåga företaget har att täcka sina
räntekostnader.
4
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Borgensåtagandet
Avgiftens storlek baseras på lånebehovet och fastställs varje år i samband med
kommunfullmäktiges beslut rörande kommunens budget. Borgensavgiften ska vara
marknadsmässig.
Redovisning, tillsyn och uppföljning av koncernens verksamhet
Kommunen har enligt lagstiftning ett ansvar för hela koncernens ekonomiska
ställning. Detta uttrycks bland annat i den sammanställda koncernredovisningen i
kommunens årsredovisning.
Koncernens redovisning till kommunen ska ske en gång per år eller när kommunen
så kräver.
Koncernen ska redovisa hur ändamålen med koncernens verksamhet förverkligats
under året och vilka åtgärder i övrigt som vidtagits med anledning av detta
ägardirektiv.
Koncernen bör utöver att redogöra för sin egen verksamhet, årligen presentera en
jämförelse vad gäller hyresnivåer, avkastning, soliditet etc. gentemot andra
kommunala bostadsbolag med likvärdig lägesfaktor.
Koncernen ska samordna sin rapportering med den tidplan samt den aktivitetsplan
som kommunen har för sitt ekonomiska arbete. Det innebär att koncernen ska följa
Sundbybergs stads policy för budget och uppföljning.
Kommunstyrelsen utövar tillsyn, genom den så kallade uppsiktsplikten, över
koncernens verksamhet. Koncernen ska se till att kommunstyrelsen utan dröjsmål
äger tillgång till vad som krävs för genomförandet av tillsynen i fråga.
Information
Koncernen ska hålla kommunen informerad om sin verksamhet.
När så föreskrivs i detta ägardirektiv eller när annars anledning föreligger att
informera kommunen ska detta i första hand ske genom moderbolaget
Koncernen/Moderbolaget ska utan dröjsmål till kommunstyrelsen5 översända
 protokoll från bolagsstämmor,
 protokoll från styrelsesammanträden – koncernens styrelser har rätt att ta
bort uppgifter där sekretess inte kommer att råda om uppgiften i
kommunstyrelsen,
 egna utvärderingsmaterial som är väsentliga för utövande av tillsynen
 ägardirektiv inom koncernen
 årliga strategiska planer för lokaler och infrastruktur för elektronisk
kommunikation
 Undertecknad årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse
ska lämnas till staden senast två veckor innan årsstämman

5

Elektroniskt till kommunstyrelsens myndighetsbrevlåda kommunstyrelsen@sundbyberg.se
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Revision
Koncernens lekmannarevisorer ska till kommunens revisorer även lämna uppgift
om hur styrelsen och verkställande direktören uppnått ändamålen med koncernens
verksamhet under året och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
ägardirektiven.
Bolagsstämma
Sundbybergs stadshus AB ska årligen senast före den 15 april hålla ordinarie
bolagsstämma så kallad årsstämma. Dessförinnan ska dotterbolagen genomfört sina
årsstämmor.
Allmänhetens tillträde till bolagsstämmor framgår av koncernens bolagsordningar.
Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning
ska publiceras på koncernens hemsida senast två veckor i förväg.
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Bilaga avseende bolag för bostadsfastigheter

Bolagsordning för ”……………” AB
Firma
§1

”…………” AB

Föremål för verksamheten
§2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom
Sundbybergs kommun direkt eller indirekt äga och
förvalta fastigheter samt att idka annan därmed förenlig
verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§3

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är
att främja bostadsförsörjningen i Sundbybergs
kommun.
Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.
Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2
kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala
kompetensen och lokaliseringsprincipen, att
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot
att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre
avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte
lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd
medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte
tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning
av kommunal egendom, såsom upplåtelse och
överlåtelse av fast och lös egendom.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla
aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler

Fullmäktiges rätt att ta ställning
§4

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sundbybergs
kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas.
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Aktiekapital
§5

Aktiekapitalet ska utgöra lägst ett hundra tusen
(100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000)
kronor.

Antal aktier
§6

I bolaget ska finnas lägst ett tusen (1 000) aktier och
högst fyra tusen (4 000) aktier

Styrelse
§7

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9)
ledamöter och lägst noll (0) och högst tre (3)
suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundbybergs
kommun för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse

Styrelsens säte
§8

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun,
Stockholms län.

Revisorer
§9

För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en
revisor. För revisorn får av bolagsstämman en
revisorssuppleant utses.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde året efter revisorsvalet.
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Lekmannarevisorer
§10

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska
kommunfullmäktige i Sundbyberg utse två
lekmannarevisorer med två personliga suppleanter.

Kallelse till bolagsstämma
§11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med
posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma
§12

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till
behandling
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringspersoner
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
7) Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport.
8) Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorer med suppleanter
10) I förekommande fall anmälan om val av
styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice
ordförande, lekmannarevisorer med suppleanter
valda av Sundbybergs kommunfullmäktige.
11) I förekommande fall val av revisor samt
revisorssuppleant
12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Räkenskapsår
§13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår
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Firmateckning
§14

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande
direktören samt ytterligare anställd i bolaget att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse
två personer i förening

Inspektionsrätt
§15

Kommunstyrelsen i Sundbybergs kommun äger rätt att
ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ändring av bolagsordning
§16

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande
av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun.
Denna paragraf upphör att gälla omedelbart efter en
eventuell försäljning av aktierna i bolaget.
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Bilaga avseende bolagsordning för lokalfastigheter

Bolagsordning för ”…………….” AB
Firma
§1

”……………….” AB

Föremål för verksamheten
§2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom
Sundbybergs kommun direkt eller indirekt äga och
förvalta fastigheter samt att idka annan därmed förenlig
verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet
§3

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet
är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i
Sundbybergs kommun
Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.
Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2
kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att
verksamheten ska vara förenlig med den kommunala
kompetensen och lokaliseringsprincipen, att
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot
att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre
avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte
lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd
medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte
tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning
av kommunal egendom, såsom upplåtelse och
överlåtelse av fast och lös egendom.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla
aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler.

Fullmäktiges rätt att ta ställning
§4

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sundbybergs
kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas.
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Aktiekapital
§5

Aktiekapitalet ska utgöra lägst ett hundra tusen
(100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (400 000)
kronor.

Antal aktier
§6

I bolaget ska finnas lägst ett tusen (1 000) aktier och
högst fyra tusen (4 000) aktier

Styrelse
§7

Styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundbybergs
kommun för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse

Styrelsens säte
§8

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun,
Stockholms län.

Revisorer
§9

För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en
revisor. För revisorn får av bolagsstämman en
revisorssuppleant utses.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde året efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer
§10

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska
kommunfullmäktige i Sundbyberg utse två
lekmannarevisorer med två personliga suppleanter.
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Kallelse till bolagsstämma
§11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med
posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.

Ärenden på årsstämma
§12

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till
behandling
13) Stämmans öppnande
14) Val av ordförande vid stämman
15) Upprättande och godkännande av röstlängd
16) Val av en eller två justeringspersoner
17) Godkännande av dagordning
18) Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
19) Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport.
20) Beslut om
d) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
e) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
f) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
21) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorer med suppleanter
22) I förekommande fall anmälan om val av
styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice
ordförande, lekmannarevisorer med suppleanter
valda av Sundbybergs kommunfullmäktige.
23) I förekommande fall val av revisor samt
revisorssuppleant
24) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår
§13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår
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Firmateckning
§14

Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot, verkställande
direktören samt ytterligare anställd i bolaget att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse
två personer i förening

Inspektionsrätt
§15

Kommunstyrelsen i Sundbybergs kommun äger rätt att
ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Ändring av bolagsordning
§16

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande
av kommunfullmäktige i Sundbybergs kommun.
Denna paragraf upphör att gälla omedelbart efter en
eventuell försäljning av aktierna i bolaget.
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Sundbybergarnas Sundbyberg
Vårt Sundbyberg har under de senaste åren varit av en Sveriges snabbast växande städer
och tillväxten har välkomnats. Sundbybergs Mittenstyre anser att utveckling, förnyelse
och expansion är bra och ska gynna alla sundbybergare.
Denna starka tillväxt har också medfört en rad utmaningar och möjligheter. Kanske är
det viktigaste resultatet att vår stad har blivit en av Sveriges mest attraktiva städer att
bo och jobba i. Stark tillväxt under flera år har också gett oss växtvärk. Det är både svårt
och kostsamt att gå från en stad på cirka 30 000 invånare till en stad på mer än 50 000
invånare.
Denna tillväxt ser vi nu mattas av. Ett exempel är en kraftig minskning av bygglovsansökningarna. Från sommaren 2016 till sommaren 2017 behandlades bygglovsansökningar för ca 600 nya bostäder. Vid motsvarande period under 2017- 2018 sjönk antalet
bygglovsansökningar avseende nya bostäder till 40.
Stadens utveckling kombinerat med yttre faktorer har medfört att ekonomin är hårt ansträngd. Det finns en rad faktorer som påverkar oss som vi inte kan påverka. En faktor
som har stor betydelse för stadens ekonomi är det kommunala utjämningssystemet.
Sundbyberg har gått ifrån att vara mottagare till att bli givare. Från att ha fått cirka 11
miljoner kronor 2018, till att bidra med cirka 175 miljoner kronor 2019. Det betyder en
minskning av stadens resurser på minst 185 miljoner kronor. En annan faktor är den
vikande byggkonjunkturen. Inte för att behoven av bostäder eller arbetsplatser minskat,
utan snarare för att det som planerats har haft svårt att möta den efterfrågan som finns.
En konsekvens är att det kan bli svårt för staden att sälja mark till samma priser som
tidigare vilket minskar möjligheten till investeringar i framtiden.
Till utmaningarna hör också svårigheterna att förutse de ekonomiska villkoren för stadens verksamhet. Från de planeringsförutsättningar som togs i maj 2018 till det ekonomiska läget i december 2018 har staden gått miste om intäkter och fått ökade utgifter. Det betyder att det jämfört med tidigare prognoser saknas minst 350 miljoner kronor att göra reformer för. Att få bättre prognoser och bättre kunna hantera en föränderlig omvärld är en av mittenstyrets prioriteringar.
De satsningar på skola, vård och omsorg som gjorts under det senaste decenniet har
varit helt nödvändiga men inte alltid tillräckliga. Mittenstyret kommer att fortsätta att
satsa på skola, vård och omsorg. Samtidigt tvingas vi att göra nödvändiga besparingar
och använda hela kommunkoncernen för att samordna och effektivisera stadens verksamheter och investeringar. Vi kommer också fortsätta arbetet med att skapa en kostnadsmedveten kultur som i varje beslut kan motivera sina utgifter.
I en växande stad sätter vi fokus på att det som byggs ska tillföra nya värden och hela
tiden göra Sundbyberg ännu bättre för oss som redan bor här. Det är ett arbete som vi
vill göra tillsammans med dig och alla sundbybergare. Till exempel så kommer ett stadsutvecklingsprogram att tas fram, där ett utvecklat dialogarbete, både med mänskliga
möten och med de möjligheter som digitala modeller ger, kommer att användas.

Hållbart Sundbyberg
Sundbyberg ska vara ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart. Omställningen för att
nå det målet behöver genomsyra allt arbete i staden och engagera dig och alla som verkar i staden. Vi ska tillsammans lära av goda exempel från andra aktörer, både lokalt,
nationellt, och internationellt.
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Arbetet med hållbarhetsfrågorna i staden stärks genom införandet av en hållbarhetskommitté som lägger grund för arbetet med stadens hållbarhetsintentioner. Här kan
stadsövergripande styrdokument utvecklas, och en kunskapsbank byggas upp som service till staden och dess bolag. Kommittén får i uppgift att formulera mål och uppföljningsstrategi med utgångspunkt i dokumenterad kunskap, globala och nationella mål,
stadens organisation och goda exempel.
Arbetet med Agenda 2030 integreras och konkreta, uppföljningsbara mål formuleras.
Ett hållbart Sundbyberg har resurseffektiva kretslopp och klimatsmarta transporter och
energilösningar. Men också utemiljöer för alla, och byggnader som präglas av god arkitektur, goda inomhusmiljöer och giftfria material där du och dina barn vistas.
Påverkan av klimatförändringar på Sundbyberg ska utredas och förslag på hur vi anpassar staden bör tas fram.

Lärande Sundbyberg
I Sundbyberg ska du kunna lära genom hela livet. Med satsningar på skolan och en trygg
och lärande uppväxtmiljö så skapar vi ett samhälle att lita på. Pedagoger ska i högre
utsträckning kunna fokusera på undervisning och lärande, därför ska antalet anställda
öka i skolan och förskolan.
Dina barn ska få en god utbildning som är anpassad efter deras behov. Alla har rätt till
studiero och trygghet under hela skoldagen. Vi vill stärka de pedagogiska miljöerna i
förskolan och skolan, både inomhus och utomhus, samt stärka arbetet med giftfria miljöer.
Lärandet ska inte ta slut i samband med en examen i ungdomen, du ska kunna lära under hela livet. Staden ska samverka med yrkesutbildare för att öka möjligheten till arbete, både för dig som är på väg ut i arbetslivet och dig som vill byta bana i din karriär.
För dig som kommit till Sundbyberg från andra delar av världen ska det finnas möjlighet
att delta i ett intensivt integrationsår med målet att snabbt lära dig svenska, få förståelse
för vårt samhälle och snabbt komma i arbete. Kvaliteten och valfriheten i Komvux och
SFI ska stärkas samtidigt som fler möjligheter till praktik genom staden och arbetsförmedlingen ska införas.

Föreningarnas Sundbyberg
Vårt mångfacetterade föreningsliv är viktigt för stadens utveckling och identitet. Det
finns föreningar i Sundbyberg med olika inriktning och verksamhetsområden. Vårt föreningsliv bidrar till demokrati, bildning, folkhälsa, samt 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
att prioritera annan typ av samverkan med det civila samhället.
Staden ska tillsammans med föreningarna arbeta för ett brett deltagande och inkluderande miljöer, där du ska känna dig välkommen. Samarbetet med skolan och andra insatser ska tydligt välkomna även dig som tidigare har begränsade erfarenheter av våra
folkrörelser och annat föreningsliv.
Ett brett föreningsliv är extra viktigt i en tid när polariseringen ökar i samhället. Föreningar 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 socialpolitiken.
Våra föreningar gör vår fina stad starkare och bidrar tydligt till social hållbarhet!
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Organisation

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande
församlingen i kommunen. De som sitter i kommunfullmäktige 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.

bostäder och hur mycket äldreomsorgen ska
kosta. Fullmäktige beslutar om stadens budget
där övergripande mål för verksamheterna anges
och fördelning av pengar mellan verksamheterna sker.
I Sundbybergs fullmäktige finns åtta partier representerade. Mandatfördelningen är följande:
Socialdemokraterna (16 mandat), Moderaterna
(15 mandat), Vänsterpartiet (7 mandat), Sverigedemokraterna (6 mandat), Liberalerna (5
mandat), Centerpartiet (5 mandat), Miljöpartiet
de Gröna (4 mandat), Kristdemokraterna (3
mandat).

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och
övergripande frågor som rör Sundbyberg och
Sundbybergs stads medborgare. Exempel på sådana frågor är hur kommunen ska organisera
sin verksamhet, hur mycket invånarna ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya
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Verksamheternas grunduppdrag per 31 december 2018
Stadens nämnder

skuldsanering och kommunala åtgärder för att
förebygga arbetslöshet.

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den
kommunala kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheten. Nämnden är huvudman för den
kommunala kulturskolan, fritidsverksamhet
samt fältverksamheten. Nämnden svarar också
för kommunens koloniverksamhet. Stadens
ungdomsmottagning ligger också inom nämndens ansvarsområde.

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

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Stadsmiljö och tekniska nämnden ansvarar för
frågor som rör stadens stadsmiljö och kommunövergripande frågor rörande service. 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 naturvårdsområden och naturreservat. Nämnden
ansvarar även för den kommunala väghållningen, för trafikplanering och parkeringsövervakning. Måltidsservice, stadens telefoni- och
växeltjänster, kart- och mätverksamhet, stadshusservice, samt hanteringen av IT i staden ingår också i nämndens ansvar.

Förskolenämnden
Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten 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, obligatorisk särskola, förskoleklass och skolbarnomsorg. Därutöver ansvarar
nämnden för kommunens uppgifter inom gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola
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.

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 alkohol- och tobaksområdet,
receptfria läkemedel, registrering och tillståndsprövning av lokala lotterier. Nämnden
ansvarar också för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, samt prövning av
bostadsanpassningsbidrag och återställande av
bostäder.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar
för åtgärder enligt socialtjänstlagen för barn,
ungdomar och deras familjer samt enskilda
vuxna som är i behov av stödinsatser på grund
av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Häri ingår
också hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst
för personer under 65 år. Nämnden ansvarar
också för kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning (särvux) och
svenskundervisning för invandrare (SFI). Vidare ansvarar de för flyktingmottagning,

Äldrenämnden
Äldrenämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen så som äldreomsorg, hemtjänst,
trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med
mera för personer över 65 år. Hit hör också
färdtjänst och riksfärdtjänst för personer över

8

88

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

65 år. Andra delområden är särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården och
rehabilitering för personer över 65 år som bor i
särskilda boenden.

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

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter i överförmyndarfrågor, besluta om förordnande av förvaltare och
gode män samt att utöva tillsyn över deras verksamhet.

Sundbybergs stadsnätsbolag AB
Sundbybergs stadsnätsbolag AB driver, utvecklar och skapar en framtidssäker och kostnadseffektiv infrastruktur för snabba digitala kommunikationer inom Sundbybergs stad. Kommunikationen sker i ett öppet och konkurrensneutralt nät. Sundbybergs stadsnätsbolag AB äger
och förvaltar en fiberoptisk infrastruktur, det
vill säga ett passivt nät.

Valnämnden
Valnämnden i Sundbyberg är den lokala valmyndigheten. Nämnden genomför de allmänna
valen på lokal nivå och EU-valet. Nämnden ser
bland annat till att det finns vallokaler och röstmottagare samt svarar för förtidsröstningen.
Vid sidan om den lokala valmyndigheten finns
en regional och en central valmyndighet.

Sundbybergs Bredband AB
Sundbybergs Bredband AB äger och förvaltar en
teknikplattform för transport av bredbandstjänster till och från slutkonsumenter, det vill
säga ett aktivt nät.

Stadens bolag
Samägda och samverkande bolag
och organisationer

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. Moderbolaget
har den sammanhållande funktionen för bolagen i koncernen. Bolaget svarar för koncernens
övergripande utveckling och strategiska planering samt ansvarar för styrning och uppföljning
av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Gemensamma familjerättsnämnden
Sundbybergs stad har tillsammans med Solna
stad och Ekerö kommun en gemensam familjerättsnämnd. Familjerätten ger information om
och arbetar med samarbetssamtal, avtal, utredningar gällande faderskap, vårdnad, boende,
umgänge, adoption och namnärenden. Familjerätten ger också råd och stöd till föräldrar om
barnens situation i samband med separationer.

Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Norrenergi AB

Fastighets AB Förvaltaren är Sundbybergs egen
hyresvärd. Förvaltaren började sin verksamhet
år 1947 och ska bidra till att skapa ett varierat
utbud för, ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya
Sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden.
Bolaget ska medverka till förutsättningar för att
näringslivet i staden utvecklas och nya företag
etableras.

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

Vårljus AB
Vård- och omsorgsbolaget Vårljus AB samägs
av 25 kranskommuner i Stockholms län, däribland Sundbybergs stad. Bolagets uppdrag är
att tillgodose ägarkommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer
med psykosociala problem. Vårljus erbjuder behandling i dag-, dygns- och öppenvård, utred-

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.
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ningar i institution och öppenvård, skyddat boende, jour- och familjehemsverksamhet med
skolstöd samt stöd och boende för ensamkommande flyktingungdomar.

Söderhalls Renhållningsverk AB
Avfallsbolaget Söderhalls Renhållningsverk AB,
SÖRAB, ägs av Sundbybergs stad tillsammans
med Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna,
Solna, Stockholm, Täby, Upplands Väsby och
Vallentuna kommuner. Bolagets 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 producerar och distribuerar högkvalitativt dricksvatten
till medlemskommunerna.

Kommunalförbundet Storstockholms
brandförsvar
Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med 10 medlemskommuner, däribland
Sundbybergs stad. Förbundet bedriver räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor
i samhället och utför tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.

Stiftelsen Parken
Stiftelsen Parken har till ändamål att främja och
bedriva vetenskaplig forskning och utbildning,
främst inom konstvetenskapen, att tillgängliggöra Marabouparken och dess konstsamling för
vetenskaplig forskning samt hålla dem tillgängliga för allmänheten.
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Vision och styrning
Sundbyberg växer med dig!
Levande

Nytänkande

Tillsammans

Sundbyberg är en levande, trygg
och sammanhållen stad med liv
och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett
stadsliv med all tänkbar service
och gröna platser.

Sundbyberg är en nytänkande,
kreativ och modig stad. Här är vi
nyfikna och flexibla och vågar göra
annorlunda för att ständigt utvecklas och förbättras.

Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns
plats för alla människor oavsett
livsstil eller förutsättningar. Vi
samarbetar och hjälps åt för att
lyckas.

Det är en stad där hela världen får
plats – en stad för dig och hela ditt
liv.

En stad fylld av möjligheter för dig
som vill växa och utvecklas.

Vi är en stad som växer bäst tillsammans.

Utvecklingsarbete

Vision

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

Sundbybergs stads vision beskriver staden och
vad som ska känneteckna staden i framtiden.
Visionen är ett sätt att förena invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i staden för att gemensamt forma kommunens framtid.
Hela stadens styrning utgår från visionen vilket
innebär att alla verksamheter i staden har i uppdrag att på sitt sätt bidra till visionen genom sitt
arbete. Den är ett redskap för det vi gör idag och
anger stadens långsiktiga riktning.

Målen bryts sedan ned på de olika verksamhetsnivåerna, med början på nämnd- eller bolagsnivå. De riktade uppdragen hanteras av utpekad
nämnd eller bolag.

Struktur för styrning av nämnder och
helägda 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 säkerställa att verksamheterna har den tillsyn som
fordras för att förutse och hantera risker i sina
processer.

Genom Sundbybergs stads styrmodell har kommunkoncernen (nämnder och helägda bolag) en
gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning, planering och uppföljning av
staden och dess verksamheter. Det övergripande 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.

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

Ansvaret för att planera, följa upp och utveckla
verksamhet, mål och ekonomiska resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer.
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Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet för
staden.

Sundbybergs stad styr dessa kommunalförbund
tillsammans med övriga medlemskommuner
genom förbundsordning och val av förbundsfullmäktige och gemensam nämnd styrs genom
reglemente och val av nämndledamöter. De
samägda bolagen styrs tillsammans med övriga
ägarkommuner genom bolagsordning, ägardirektiv och val av styrelseledamöter.

Tidsperspektivet är treårigt med fokus på budgetåret. Budgeten är förändringsinriktad och
fastställer önskad utveckling utifrån det kommunala uppdraget.
Nämndernas budgetramar och investeringsramar anger den nettobudget som nämnderna har inför nästkommande år.
Bolagens budget upprättas utifrån verksamhetens kända och förväntade förutsättningar,
för att genomföra de uppdrag och uppnå de mål
och avkastningskrav som ägaren beslutat.

Nämndernas grunduppdrag
Nämndernas dagliga arbete – dess grunduppdrag – definieras och avgränsas genom dess
reglemente, andra fullmäktigebeslut och lagstiftning. Grunduppdraget kvalitetssäkras på
varje verksamhetsnivå genom att kritiska kvalitetsfaktorer beskrivs i fyra perspektiv: målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
För att kunna följa upp resultatet kopplas sedan
mätbara indikatorer till varje kvalitetsfaktor.

Bolagen
De helägda kommunala bolagens verksamhet
definieras och avgränsas genom dess bolagsordningar, ägardirektiv och andra styrdokument
som beslutas av kommunfullmäktige, samt lagstiftning. 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 kommuner i kommunalförbund och gemensam
nämnd. Dessa är kommunalförbunden Norrvatten och Storstockholms brandförsvar, samt
en gemensam familjerättsnämnd med Solna
och Ekerö. Staden är även delägare i tre bolag
som samägs med andra kommuner. Dessa är
Norrenergi AB, Söderhalls Renhållningsverk
AB och Vårljus AB.

12
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God ekonomisk hushållning
Hösten år 2004 antog regeringen en del förändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning 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.
I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning finns regler som syftar till god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många
detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning.

Sammanfattande beskrivning av de lagregler som reglerar begreppet god
ekonomisk hushållning
Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det
finns synnerliga skäl.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur
återställandet ska ske.
Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska 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 hushållning.

Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommunens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera negativa resultat. En laglighetsprövning
ska dock även fortsättningsvis vara möjlig av
beslutets formella aspekter.

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.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

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

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten
och årsbokslutet.
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Inriktning, mål och uppdrag
Övergripande mål för utvecklings- och förbättringsarbete
Invånare och kommunal service

Ekonomi

Mål: Staden har ett gott bemötande och en
god tillgänglighet.

Mål: Staden ska bevara sin finansiella
styrka.
Adressering: Kommunstyrelsen

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:
•

Indikatorer:

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska inte understiga 40 procent.

Mål: Staden ska ha en långsiktigt hållbar
investeringsnivå.
Adressering: Kommunstyrelsen

Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får direkt svar på en enkel fråga (%).

•

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%).

Mål: Sundbybergs stad är en trygg plats att
leva och bo på, med bra kommunal service
och med goda möjligheter till att påverka
kommunen.

Indikatorer:
•

•

Reinvesteringarna ska självfinansieras
genom det utrymme som skapas av årets
resultat och årets avskrivningar.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Mål: Stadens ekonomiska resultat och
prognoser är säkra.

Indikatorer:
•

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

Indikator:

•

Prognossäkerheten i tertialrapport 2, jämfört
med utfallet på helåret, ska vara högst +/1 procent.

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

•

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

•

Nöjd-medborgar-Index (NMI), med frågor om tillgången till parker, grönområden, utöva fritidsintressen, idrottsevenemang, kultur och nöjen.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

14
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Medarbetare

Jämställdhet i hela staden

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att kunna attrahera, rekrytera och behålla, det vill säga kompetensförsörja stadens alla
verksamheter.

Mål: Sundbyberg ska vara en jämställd
stad.

Förändringstakten och rörligheten på arbetsmarknaden är hög och det råder stor konkurrens
om kompetens. Det ställer krav på såväl god som
hållbar arbetsmiljö, ett utvecklat medarbetarskap
och ledarskap samt att staden kan möta både medarbetares förväntningar och omvärldens krav på
utveckling.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Indikator:

Mål: Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap.

•

Antal verksamheter som arbetar med
jämställdhetsintegrering.

•

Sundbybergs fördelning av stöd till kultur- och idrottsföreningar i förhållande
till antal kvinnliga respektive manliga utförare.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Indikatorer:
•

Staden ska systematiskt förbättra, alternativt bibehålla, HME till en nivå om
minst 80.

•

Årligen minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar

•

Lönegap mellan män och kvinnor i staden, medianlön.

Mål: Staden ska ha en hållbar arbetsmiljö med friska medarbetare.
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Indikatorer:
•

Sjukfrånvaron ska ha en positiv årlig utveckling med målsättning om högst fem
procent eller lägre.

Mål: Medarbetare tar aktivt medansvar
för att utveckla sin kompetens utefter
verksamhetens förändrade behov.
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Indikator:
•

80 eller högre som resultat i HME delområde motivation.
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Kommunstyrelsen
villkoren för en sådan analyseras. Analysen ska
ligga till grund för politiken kring tillväxttakten.

Övergripande mål: Långsiktig och effektiv förvaltning av stadens resurser.

Sundbyberg ska under 2019 aktivt söka statsoch EU-bidrag för bidra till stadens utveckling.

Sundbyberg ska vara en levande och medmänsklig stad där vi ger rum åt en mångfald av
människor. I Sundbyberg är alla välkomna oavsett bakgrund. Staden måste se till att möta behoven av god service och tjänster, levande
stadsdelar, hållbarhet, bostäder och utökad kollektivtrafik. I detta arbete spelar kommunala rådet för funktionshinderfrågor och det kommunala pensionärsrådet viktiga roller.

Kommunstyrelsen ansvarar för stadens upphandlingsverksamhet. Ett upphandlingsutskott
som föreslås inrättas under kommunstyrelsen
kommer att hantera alla beloppsmässigt större
upphandlingar samt de upphandlingar som berör flera delar av staden. Exempel på upphandling kan vara inköp av råvaror till mat för stadens skolor, uppförande av en byggnad för användning till förskola eller inköp av datorer och
telefoner till stadens skolor och anställda. Genom att formulera stadens behov i tydliga förfrågningar som går ut till leverantörer eftersträvas att god överblick och konkurrens etableras
och att inköp görs för att fylla de behov som
finns, till bästa pris.

Sundbybergs stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi vill att stadens personal har en
god arbetsmiljö, god löneutveckling och känner
sig stolta över att arbeta i Sundbyberg. Det ger
en hög kvalitet i alla verksamheter. Tilltro till
personalens kompetens och förmåga ska genomsyra stadens verksamhet och organisation.
Arbetet att öka jämställdheten ska vara självklart i såväl förvaltning som politiska organ.

Upphandlingsprocessen ska vara transparent,
förutsägbar, korrekt och präglas av respekt för
leverantören. Det är kommunstyrelsens ansvar
att säkerställa att staden sköter sin del av denna
process på bästa sätt och att det leder till att
måluppfyllelse levereras till stadens anställda
och medborgare. Miljö och andra relevanta
aspekter ska beaktas: Staden kan påverka genom sina inköp. Slutligen ska detta leda till ett
bra pris som gör att stadens skattepengar används ansvarsfullt.

Näringslivsfrågorna är av strategisk betydelse
för stadens utveckling och tillväxt och ska finnas
med från första början i olika stadsutvecklingsprojekt. Det lokala företagsklimatet och servicen till företagen ska vara ett av landets
främsta. Staden ska söka strategiskt samarbete
för att öka innovation, företagande och entreprenörskap med särskilt fokus på insatser för
ungdomar, kvinnor, utrikesfödda och nyanlända.

Sundbyberg står liksom hela Sverige inför ett
omställningsarbete som kommer innebära utmaningar och möjligheter. En hållbarhetskommitté blir ett verktyg för att genom ett helhetsperspektiv skapa målsättningar och samordning kring vad som behöver göras för att Sundbyberg ska bli ett hållbart samhälle både idag
och i framtiden.

Sundbybergs stad ska aktivt arbeta med att
främja besöksnäringens utveckling för att
stärka stadens varumärke och därmed intresset
för Sundbyberg som destination.
Under 2019 ska ett effektiviseringsarbete påbörjas. Det är viktigt att hela staden-perspektivet blir ledande för detta arbeta. Vi uppdrar
kommunstyrelsen att analysera och ge förslag
till en effektiv lokalanvändning. Det är viktigt
att hitta synergier och ha en effektiv förvaltning
och service. Det uppdras till kommunstyrelsen
att utreda synergier i bolagen och staden gällande stadsutveckling, ekonomi, finansiering
och IT. Under året kan ytterligare utredningar
för ökad effektivisering tillkomma. För att
Sundbyberg ska kunna ha en hållbar tillväxt ska

Hållbarhet ska genomsyra alla verksamheter i
Sundbyberg. Genom ett hållbart samhälle lägger vi grunden för att människor ska kunna
känna livskvalitet, vi förebygger stora kostnader
både ekonomiskt och mänskligt, och vi värnar
samtidigt om framtida generationer. I detta arbete behövs en mobilisering av hela samhället,
där information, utbildning, främjande av innovationer och beteenden, men även utformande
av regler och riktlinjer har sin plats. Hållbarhet
berör en mängd områden och kommittén har en
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övergripande och samordnande roll i det konkreta arbetet med åtgärder för en hållbar stad.
Detta innebär att kommittén kommer att arbeta
i nära samarbete med de övriga verksamheterna
i staden. Det kommer vara viktigt att utvärdera
den verksamhet för hållbarhet som sker idag
och följa upp de åtgärder som har vidtagits och
vilken inverkan de har haft på staden.

•

Inrätta ett brottsförebyggande råd och
en hållbarhetskommitté.

•

Arbeta för att stärka sundbybergarnas
deltagande i demokratiska processer.

•

Örskolan ska ägas och drivas i stadens
regi och upphandlingen av entreprenaden ska påbörjas skyndsamt.

Alla ska känna sig trygga i Sundbyberg, alltid
och överallt. Därför kommer det att inrättas ett
Brottsförebyggande råd. Detta råd ska tillsammans med föreningslivet och intresserade sundbybergare bygga upp en verksamhet med fokus
på samverkan mellan staden, polisen och ideella
aktörer för att förebygga brott i stadens alla delar. Brottsförebyggande rådet ska även föreslå
åtgärder för att öka tryggheten i stadens alla
stadsdelar och inleda samarbete med bostadsbolag och bostadsrättsföreningar att informera
om huskurage.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:
•

Under 2019 se över och utreda kommunstyrelsens kostnader och investeringar. Nämnden ska komma med förslag till effektiviseringar och besparingar senast den sista maj.

•

Staden ska bygga med kvalité och eftertanke, ha ett hela staden-perspektiv och
genom digitalisering öka medborgarinflytandet.

•

Staden inklusive bolagskoncernen ska
vara en bra arbetsgivare som erbjuder
schyssta villkor för sina anställda där
heltid är norm och deltid en möjlighet.

•

Staden ska tydliggöra hur den följer
upp de riktlinjer som ingår i stadens
handslag med de olika intresseorganisationerna för personer med funktionsvariation.

•

Staden ska identifiera fastigheter i
inom beståndet som kan omvandlas till
seniorbostäder.

•

Staden ska ta fram ett stadsutvecklingsprogram.

•

Uppdra åt kommunala rådet för funktionshinderfrågor att utreda ett namnbyte.
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I kommunstyrelsens ram ingår ersättningar till organisationer och föreningar
enligt nedanstående tabell.

Förslag till driftbudget för kommunstyrelsen
Driftbudget
kommunstyrelsen (mnkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Förslag
budget
2019

Intäkter

285,4

302,0 312,1 317,0

Stadsövergripande medlemsavgifter och bidrag, kommunstyrelsen (mnkr)

Kommunbidrag

157,1

160,5 164,6 168,3

Partistöd

4,23

Budgeterade intäkter

442,5

462,5 476,7 485,3

Driftkostnader

346,5

362,1 375,6 384,5

Medlemsavgift Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL

1,13

Avskrivningar

71,7

76,2

77,8

78,5

0,80

Internränta

24,3

24,2

23,3

22,3

Medlemsavgift Kommunförbundet Stockholms Län, STORSTHLM
Medlemsavgift Mälardalsrådet

0,89

Budgeterade kostnader
Budgeterat resultat
Investeringsram
-Varav reinvesteringar i
lokaler

442,5
0,0
37,5

462,5 476,7 485,3
0,0

0,0

0,0

Medlemsavgift till Storstockholms brandförsvar, SSBF

20,61

Stockholm Business Alliance

0,20
0,70

69,3

62,8

68,8

Samverkan Stockholms län inom krisberedskap

18,0

18,0

18,0

Övriga medlemskap

0,21

Stiftelsen Företagarnas i Sundbyberg stipendiefond

0,01

Sundbybergs stadskärneförening

0,30

Stiftelsen Parken, Marabouparkens konsthall

4,00

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budgetdokumentet för 2018.

Sundbybergs hembygdsförening

0,20

Övriga bidrag

0,13

Summa medlemsavgifter och bidrag

18

33,41
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Grundskole- och gymnasienämnden
och fritidsnämnden fortsätta att utveckla skolbiblioteken för att främja läsning och bildning.

Övergripande mål: Alla elever ska nå
kunskapsmålen, och minst godkänt betyg, i alla ämnen och kurser.

Psykisk ohälsa ska förebyggas. Idrott och rörelse varje dag gör att eleverna mår bättre både
fysiskt och psykiskt, samt att inlärning underlättas. En del i det hälsofrämjande arbetet ska
också vara kostnadsfria mensskydd hos skolsköterskan för akuta behov.

Skolans resurser ska öka under mandatperioden och skolpengen ska värnas. 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.

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 erfarenhet. Skolorna ska också arbeta för ett demokratiskt förhållningssätt som motverkar hot och
våld. All skolpersonal som arbetar med barn ska
ha god kännedom om HBTQ-frågor.

Vi kan inte nog betona allas rätt till kunskap. En
skola för alla är en skola där alla elever, 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.

Arbetet med att få hemmasittare att gå tillbaka
till skolan ska stärkas.

Barn- och utbildningsförvaltningens pågående
projekt ”Undervisningslyftet” värnas då det är
av yttersta vikt att pedagogerna får möjlighet att
utvecklas på jobbet och ge våra barn och ungdomar ännu bättre förutsättningar i sin läranderesa. Det är också en viktig del i att vara en bra,
utmanande och attraktiv arbetsplats där skolutvecklingen aldrig avstannar.

Digitaliseringen av skolan och utrullningen av
IT-hjälpmedel i det pedagogiska arbetet fortsätter med höga ambitioner. Skolor i Sundbyberg
ska byggas flerfunktionella och flexibla så att
skolbyggnaden kan användas under fler av dygnets timmar. En plan för att minska paviljonglösningar inom skola och förskola ska upprättas.

Våra lärare ska kunna känna stolthet över sitt
yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Lärares uppdrag ska vara tydligt och man ska få
använda sin tid till undervisning. Staden ska slå
vakt om rektorernas självständiga roll som pedagogisk ledare i sin skola.

Vi vill införa inskriven verksamhet för åk 4-6 i
fritidshemmen. Främst kommer detta ge en
större säkerhet och möjlighet att planera verksamheten eftersom vi då vet vilka barn vi har att
ta hand om, samt ge framförhållning kring bemanning och en bättre kostnadstäckning.

I stadens kommunala grundskolor görs många
bra aktiviteter, insatser och åtgärder för utveckling. För att bli mer precisa och effektiva i
våra insatser behöver analyserna av resultat och
åtgärder utvecklas och kopplas, med motiveringar, till prioriteringar och utvecklingsområden. Efter genomförda utvecklingsinsatser
och åtgärder ska utvärderingar göras av effekt
och utfall som presenteras i stadens styrmodell
med tillhörande rapporter.

Gymnasiet ska förbereda elever för yrkesliv och
högre studier. Vårt eget gymnasium S:t Martin
erbjuder yrkesutbildningar av hög klass i ändamålsenliga lokaler.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:

Tidiga och förebyggande insatser måste prioriteras. Staden ska genom ett samarbete mellan
grundskole- och gymnasienämnden och kultur-
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•

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.

•

Skapa ekonomiskt utrymme för lönehöjningar för lärare.

99

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

•

Införa inskriven verksamhet för åk 4-6 i fritidshemmen.

•

Stimulera idrott och rörelse varje dag.

•

Öka antalet anställda i skolan för att möjliggöra mer fokus på undervisning och lärande.

•

Förslag till driftbudget för grundskole- och gymnasienämnden
Driftbudget grundskoleoch gymnasienämnden
(mnkr)
Intäkter
Kommunbidrag

Grundskole- och gymnasienämnden ska
tillsammans med social- och arbetsmarknadsnämnden starta aktiviteter för att förebygga socialt utanförskap och motverka
psykiska ohälsa för barn och unga i Sundbyberg.

Budgeterade intäkter
Driftkostnader

Budget Budget
2018
2019
115,6
118,8
627,0
667,6

Plan
2020
113,6
710,6

Plan
2021
115,1
746,5

742,6
740,1

786,4
783,5

824,2
821,1

861,6
858,0

1,9
0,6

2,6
0,2

2,8
0,2

3,3
0,3

742,6

786,4

824,2

861,6

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram

3,5

2,0

4,0

9,0

Avskrivningar
Internränta
Budgeterade kostnader

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till
budget 2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budget-dokumentet från 2018.
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•

Förskolenämnden
•

Övergripande mål: Oavsett barns förutsättningar ska Sundbybergs förskolor,
pedagogiska omsorger och öppna förskolor erbjuda verksamhet av hög pedagogisk kvalitet som ger varje barn möjlighet
att utvecklas och lära på sina villkor.

Skapa goda utemiljöer för alla stadens förskolor med god lekytefaktor och väl tilltagen förskolegård.
Planera nya förskolor för varierande gruppstorlekar och med möjlighet för olika typer
och effektivt nyttjande av lokaler.

Förslag till driftbudget för förskolenämnden
Driftbudget
förskolenämnden
(mnkr)

Vi värnar förskolans resurser. Alla barn ska oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Sundbyberg stad ska så långt det är möjligt bidra till
att alla barn har goda och trygga uppväxtvillkor.
Förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor ska drivas med fokus på lärande och barnets bästa, och vara det första steget i det livslånga lärandet. Förskolans pedagogiska verksamhet bidrar till att ge barn en bra start i livet
och möjlighet att lyckas i skolan, och ska präglas
av både lekfull inlärning och social gemenskap.
För att lyckas med detta är personalen den viktigaste resursen; en bra arbetsmiljö och funktionell bemanning är grundstenar för en god pedagogisk verksamhet.

Intäkter

Budget
2019

Plan
2020

44,0

45,9

47,8

Kommunbidrag

386,1

386,8

410,1

430,9

Budgeterade intäkter

421,1

430,8

456,0

478,7

Driftkostnader

418,9

428,9

453,7

476,0

Avskrivningar

2,0

1,8

2,2

2,5

Internränta

0,2

0,1

0,2

0,2

421,1

430,8

456,0

478,7

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram

2,7

3,3

5,1

3,1

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:
•

•
•

•
•

Plan
2021

35,0

Budgeterade kostnader

I hela staden ska det finnas välskötta och lättillgängliga förskolor. Utbudet av olika pedagogik
ska vara stort så att det blir lätt att välja rätt
skola utifrån ditt barns behov. I förskolan ska
alla barn ges möjlighet att utvecklas och växa
tillsammans med andra barn. Alla förskolor ska
hålla en hög pedagogisk kvalitet och erbjuda
barnen att lära sig räkna, experimentera och utveckla det svenska språket.

Nämndens
budget
2018

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.
Tillföra förskoleplatser så att efterfrågan
kan tillgodoses.
Skapa förutsättningar för att pedagoger i
högre utsträckning ska kunna fokusera på
utlärning.
Upprätta en plan för att minska paviljonglösningar.
Alla barn i förskolan ska få ta aktiv del och
delta i stadens kultur- och fritidsverksamhet.

21

101

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Övergripande mål: Tryggheten ska
öka för Sundbybergs innevånare genom
att fler deltar i samhället. Att ha ett jobb
att gå till ger tillhörighet, makt över sitt
eget liv och framtidstro.
I Sundbyberg ska alla känna sig trygga och alla
ska ges möjlighet att finna ett arbete, en utbildning eller en praktikplats. Att arbeta och vara en
aktiv medborgare fyller ett grundläggande behov hos människor. Alla har därför rätt att få
råd och stöd så att dina eller din familjs egna resurser kan utvecklas och tillvaratas på arbetsmarknaden.
Staden har ett stort ansvar för ungas möjlighet
att hitta en meningsfull sysselsättning som ska
bana väg till framtida arbete. Insatser för de
som varken studerar eller arbetar ska prioriteras. Som ung och på väg ut i arbetslivet ska man
ges möjligheter att få erfarenhet. När man senare i livet ska göra ett karriärsbyte ska det finnas tydligt stöd och guidning som möjliggör
karriärbyte.
När man kommer som nyanländ till Sundbyberg ska vägen in i samhället vara kort och karaktäriseras av trygghet och möjligheter. Man
ska kunna förlita sig på att ens tidigare erfarenheter eller utbildningar i kombination med rätt
språk- och praktiskutbildning leder till rätt
jobb.

•

Staden ska möjliggöra projekt med ungdomsambassadörer i samverkan med lokala
föreningslivet för att skapa lokala förebilder.

•

Staden ska möjliggöra sommarjobb för ungdomar (årskurs 9 + gymnasiet årskurs 1+2).
Ungdomar med funktionsvariation ska prioriteras.

•

Staden ska satsa på ett intensivt integrationsår där nyanlända snabbt lär sig
svenska, får förståelse för vårt samhälle och
snabbt kommer i arbete.

•

Staden ska värna arbetslinjen. Alla som kan
jobba ska jobba.

•

Staden ska fortsätta stödja Sundbybergs
tjej- och kvinnojourer.

•

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska
tillsammans med grundskole- och gymnasienämnden starta aktiviteter för att förebygga missbruk, socialt utanförskap, psykisk ohälsa bland barn och unga i Sundbyberg.

•

Social- och arbetsmarknadsnämnden får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att
kunna erbjuda ensamkommande ungdomar bostad under gymnasietiden.

•

Lägg ned social- och arbetsmarknadsnämndens integrationsutskott.

I Sundbyberg ska man alltid ges en chans till ett
bra liv. Tar man ansvar och bidrar till en trygg,
inkluderande och framgångsrik stad ska samhället finnas där som stöd på vägen tillbaka till
hälsa, till jobb och till trygghet.
För att tryggheten ska öka för stadens innevånare måste resurser avsätts för att skapa förutsättningar för detta. En viktig del i detta är ett
fortsatt stöd till Sundbybergs tjej- och kvinnojourer.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:
•

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.
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Förslag till driftbudget för social- och arbetsmarknadsnämnden
Driftbudget social- och
arbetsmarknadsnämnd
(mnkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Intäkter

159,5

129,2

128,9

131,7

Kommunbidrag

489,4

505,8

525,4

547,4

Budgeterade intäkter

648,9

635,0

654,3

679,1

Driftkostnader

647,9

634,2

653,2

677,7

Avskrivningar

1,0

0,8

1,0

1,3

Internränta

0,0

0,1

0,1

0,1

648,9

635,0

654,3

679,1

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram

1,9

2,9

1,8

2,6

Budgeterade kostnader

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.
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Äldrenämnden
vecklas i sitt yrke. Staden ska därför arbeta aktivt med lönemodeller och karriärstegar. Det
ska finnas en tydlighet och transparens i hur
dessa fungerar.

Övergripande mål: Sundbybergs
äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.
I vår politik står individen och dess behov i centrum. Detta synsätt ska genomsyra politiken och
hur staden arbetar. Stadens tjänster ska utvecklas i nära dialog mellan brukare, tjänstemän och
politik. Vi sätter individen över systemen. Det är
systemen som ska rätta sig efter individen, inte
tvärtom. Valfrihet och egenmakt ska utvecklas
för att möjliggöra för människor som är i behov
av omsorg att fortsätta sina liv som de själva
önskar och det egna inflytandet över vardagen
ska stärkas. Egenmakt, valfrihet, kvalitet och
nära dialog mellan den som brukar tjänsterna
och staden ska vara ledord för hur stöd och service utformas.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:

Ofrivillig ensamhet och den sociala isolering
som detta innebär är ett ökande problem. Olika
boendeformer och mötesplatser där äldre kan få
stöd och känna gemenskap ska utvecklas. Digitalisering och användande av välfärdsteknik ska
öka och implementeras i stadens olika verksamheter riktade till äldre. Även samverkan mellan
äldreomsorgen och civilsamhället ska öka. Ett
nära samarbete mellan brukare, anhöriga och
föreningslivet såsom pensionärsorganisationerna är en viktig del i utvecklingen av stadens
tjänster och verksamheter.
Under mandatperioden kommer vi att inleda ett
partnerskap mellan staden och vårdutgivare så
att ingen av våra seniora sundbybergare faller
mellan stolarna. Vi kan inte acceptera att gränser mellan olika politiska organ sätts över intresset och behoven hos stadens invånare.

•

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.

•

Åtgärder för att minska social isolering och
ofrivillig ensamhet hos äldre ska tas fram.

•

Mellanboenden och andra typer av seniorboenden riktade till äldre ska prioriteras.

•

Lönemodeller och karriärstegar ska utvecklas för anställda inom äldreomsorgen i syfte
att de anställda ska kunna höja sin lön och
ta mer ansvar för hur verksamheten och arbetsplatsen kan utvecklas.

•

Stödet för anhöriga ska utökas. Avlastningstiden för personer som vårdar anhöriga i hemmet ska utökas. Detta för löpande
tid och längre sammanhållen ledighet.

•

Vård- och omsorgskedjan ska utvecklas genom partnerskap mellan staden och vårdgivare så att individens behov alltid kommer i
första hand.

•

En framtidsplan för stadens seniorer på
kort och lång sikt ska upprättas i dialog med
brukare, anhöriga och intresseorganisationer avseende hur boende, hemtjänst och
dagverksamheter ska utvecklas.

Staden ska fortsätta att utveckla stödet till anhöriga. Under 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 mer behövs för att på ett bra
sätt kunna möta anhörigas behov. Nu är det
dags att implementera resultatet av arbetet.
Det är viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg känner att det finns möjligheter att ut-
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Förslag till driftbudget för äldrenämnden
Driftbudget
äldrenämnden (mnkr)
Intäkter

Budget
2018
74,4

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

78,5

80,3

84,0

Kommunbidrag

357,0

370,2 369,7 383,9

Budgeterade intäkter

431,4

448,7 450,0 467,9

Driftkostnader

428,6

444,5 445,7 463,6

Avskrivningar

2,5

3,8

3,9

4,0

Internränta

0,3

0,3

0,3

0,3

Budgeterade kostnader

431,4

448,7 450,0 467,9

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram

2,8

2,0

1,5

1,5

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till
budget 2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.
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Kultur- och fritidsnämnden
gruppnivå och strukturell nivå samt stor vikt
läggs på bred prevention.

Övergripande mål: I Sundbyberg ges
alla möjlighet till en meningsfull fritid.

Ungdomsmottagningen fyller en mycket viktig
funktion i att främja fysisk och psykisk hälsa
med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa
samt rättigheter hos unga.

Kultur- och fritidsnämnden för en kontinuerlig
dialog med föreningslivet för att stärka den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan och valfriheten

Kulturen är viktig för bildningsidealet, glädje,
gemenskap och demokratins utveckling. Kultur
Sundbyberg erbjuder plats för skapande, möten, lärande, bildning och upplevelser genom
olika konstnärliga uttryck såsom El Sistema.
För att möta den växande efterfrågan och nå
nya målgrupper fortsätter vi att utveckla kursverksamheterna inom kulturskolans delar.

Kultur, idrott- och föreningsliv är demokratiska
hörnstenar i det civila samhället eftersom det
stärker bildning, folkhälsa och integration.
Ett stort utbud av föreningsverksamhet och annan kultur- och fritidsverksamhet är viktigt för
att nå målet om ett brett deltagande. Staden stöder föreningslivet på olika sätt. Tillsammans
med föreningslivet arbetar staden för att sänka
trösklarna till deltagande i kultur- och fritidsverksamhet. Biblioteken och skolbiblioteken
har en central roll i nämndens verksamhet för
att uppmuntra bildning och språkutveckling.
Nämnden fortsätter att satsa utifrån strategin
för ökat läsande.

Konsten är en viktig del av stadsutvecklingen
och en del av Sundbybergs identitet.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:

Idrotten är stadens största folkrörelse och har
en självklar roll för att bland annat bidra till en
bättre folkhälsa. Vidare bidrar idrotten även till
stadens demokratiutveckling, varumärke och
identitet. Sundbybergs idrottshistoria ska uppmärksammas! I Sundbyberg finns det idrottsanläggningar som bjuder in till och kan nyttjas
för spontana aktiviteter, skolverksamhet, träningar och tävlingar inom ramen för främst
våra fina föreningar. Planerandet av nya idrottsanläggningar tar sin utgångspunkt i kommunikationen med föreningslivet.
Samarbetet mellan skolan och kultur- och fritidsverksamheten är starkt för att gynna integration och för att alla barn och ungdomar ska
komma i kontakt med olika aktiviteter.

•

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.

•

Fortsätta arbetet med projektet med en
multihall för idrott på Sundbybergs IP

•

Säkra den fortsatta kulturverksamheten i
Bristollokalen.

•

Fortsätta arbetet med projektet med en ridanläggning vid Milot i Ursvik.

•

Arbeta med och besluta om ett nytt kulturpolitiskt program.

•

Ge ett långsiktigt ekonomiskt och annat
stöd till kultur- och fritidsverksamheten i
stadens regi samt inom vårt mångfacetterade föreningsliv.

Sundbybergs fritidsgårdar arbetar främjande
med barn och ungdomars fritid. Verksamheterna präglas av demokrati, ett brett välkomnande av besökare och delaktighet samt prioriterar ungas inflytande.
Arbetet för barn och unga med funktionsvariation ska fortsatt prioriteras liksom ett fortsatt arbete med HBTQ-frågor.
Fältsekreterarna arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar på individnivå,
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Förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden
Driftbudget
kultur- och fritidsnämnden (mnkr)
Intäkter

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

33,1

29,3

29,3

29,3

Kommunbidrag

130,7

141,2

145,3

148,6

Budgeterade intäkter

163,8

170,5

174,6

177,9

Driftkostnader

154,0

159,0

162,3

165,2

Avskrivningar

8,7

10,4

11,2

11,5

Internränta

1,1

1,1

1,1

1,1

163,8

170,5

174,6

177,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15,2

13,8
5,5

17,7
8,5

12,4
4,5

Budgeterade kostnader
Budgeterat resultat

Investeringsram
- varav reinvesteringar

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter och
kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden
stadsodlingsprojekt ska stärkas i alla stadsdelar.

Övergripande mål: En hållbar och välfungerande stad.

De måltider som serveras i stadens regi ska i så
stor utsträckning som möjligt vara närproducerade och ekologiska.

Arbetet med att utveckla en god och tillgänglig
mobilitet för alla sundbybergare ska gå vidare.
All planering ska utgå från att underlätta för gående, personer med funktionshinder, cyklister
och kollektivtrafikresande. Sundbyberg blev
2018 årets mindre kommun i Cykelfrämjandets
cykelvelometer. Satsningen fortsätter för att
göra Sundbyberg till en ännu bättre cykelstad.
Samtidigt som vi bygger separata cykelvägar så
minskar vi trängsel och ökar trygghet på ytor
som delas mellan cyklister och gående. I detta
arbete är det kommunala cykelrådet en viktig
aktör.

Ett medel att framgångsrikt nå uppsatta mål är
att utnyttja digitaliseringens möjligheter tillsammans med stadens digitala infrastruktur.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ska befästa
ambitionen att staden ska excellera i kommunala basuppgifter inom stadsmiljö och teknik:
Infrastruktursatsningar ska göras i rätt tid och
vara väl planerade. Högsta kvalitet ska väljas för
bästa resultat och långsiktigt lägsta kostnad.
Provisorier, paviljonger och temporära lösningar på långsiktiga behov är misslyckanden
som det ska läras av för att undvika upprepande. Staden ska bara betala för saker och ting
en gång. Lyckade projekt ska på motsvarande
sätt lyftas fram, läras av och glädjas åt.

Stadens trottoarer, gångvägar och cykelbanor
ska vara välskötta och framkomliga året runt.
Därför stärks satsningen på sopsaltning för att
möjliggöra halkfria underlag på vintern samtidigt som växtlighet röjs kontinuerligt för en bra
framkomlighet. En särskild flerårig satsning på
säkra skolvägar ska startas.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden ska etablera
kontakt med underleverantörer för att diskutera och lära om deras kostnad/ansträngning
och prissättning för utförda tjänster. Exempel:
Hur påverkar olika krav på snöröjning det pris
staden betalar. Hur kan vi i samarbete med leverantör utveckla kravspecifikationer som ger
önskat resultat till lägsta ansträngning och kostnad.

Sundbyberg ska fortsätta vara en ren, snygg och
trygg stad. Stadsmiljölyftet kommer att fortsätta för att ge mer liv åt våra gator och torg.
Lika viktigt är att fortsätta utveckla de gröna
miljöerna runt om i vår stad. Vi vill också satsa
på mer belysning, också i gröna miljöer.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:

År 2020 ska alla stadens fordon vara utsläppsfria och staden har också en viktig roll att, i dialog med fastighetsägare och näringslivet, bygga
ut infrastrukturen för utsläppsfria fordon.
Sundbyberg ska ligga i framkant i arbetet med
utsläppsfri kollektivtrafik och arbeta för att
möjliggöra försöksverksamhet både med autonoma kollektiva transporter och lösningar för
effektivare varutransporter.
Golfängarna och Lötsjön blev naturreservat år
2018 och kommer nu att utvidgas. Sundbybergs
vattenmiljöer är också av stor betydelse. Strandpromenaden längs Mälarens strand kommer att
stärkas. Dagvattenhanteringen ska ses som en
viktig visuell del i nya projekt. Arbetet med
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•

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.

•

Stadsmiljölyftet fortsätter genom att fler
mötesplatser, både permanenta och tillfälliga, skapas i hela staden med större inslag
av konst och kultur.

•

Utvidga Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.

•

Gå vidare med arbetet att göra Sundbyberg
till en bra cykelstad, där tex sopsaltning ska
införas på nya gång- och cykelvägar.
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•

Starta en flerårig satsning på säkra skolvägar.

•

Alla stadens egna fordon ska vara utsläppsfria år 2020 och infrastrukturen för utsläppsfria fordon ska fortsatt utvecklas.

•

•

Förslag till driftbudget för stadsmiljö- och tekniska nämnden
Driftbudget stadsmiljöoch teknisk nämnd
(mnkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Utveckla strandpromenaden med möjlighet
till nya vattennära miljöer och bryggor i
Bällstaviken.

Intäkter

124,8

138,1

138,1

138,5

Kommunbidrag

125,8

129,2

134,4

139,4

Budgeterade intäkter

250,6

267,3

272,5

277,9

Stadens offentliga ytor ska vara välskötta,
upplysta och trygga.

Driftkostnader

201,1

213,7

215,5

194,6

Avskrivningar

39,5

44,6

47,5

67,3

Internränta

10,0

9,0

9,4

16,0

250,6

267,3

272,5

277,9

0,0

0,0

0,0

0,0

332,6
40,0

388,9
65,0

455,1
60,0

566,2
60,0

Budgeterade kostnader
Budgeterat resultat

Investeringsram
- varav reinvesteringar

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter och
kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.
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Byggnads- och tillståndsnämnden
Övergripande mål: Tydliga, transparenta och effektiva processer vid olika typer av tillståndsansökningar.
Byggnads- och tillståndsnämndens verksamheter påverkas i hög grad av tillväxttakten i staden. Ändringar inom den lagstiftning som
nämnden bedriver verksamhet utifrån; fler
bygglovs- och tillståndsansökningar och objekt
att bedriva tillsyn påverkar nämndens verksamheter i stor utsträckning. Vid högkonjunktur
kommer nämndens verksamhet och intäkter att
öka. Vid lågkonjunktur kommer nämndens intäkter att minska men behov av tillsyn på befintliga objekt och verksamheter runt om i staden
kommer att kvarstå.

•

Bevaka hantering av energieffektivisering,
god inomhusmiljö och giftfria material i
bygglovsärenden.

•

Genomföra intern utbildning inom hållbarhet anpassad till nämndens verksamhet.

•

Ta fram hållbarhetsföreskrifter, för att bidra till ökad kunskap om stadens hållbarhetsarbete.

•

Göra en översyn av avgifter för markupplåtelser för allas möjlighet att anordna återkommande aktiviteter.

Förslag till byggnads- och tillståndsnämndens
driftbudget
Driftbudget
byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)

Vi ska klara av att både växa och bevara Sundbyberg hållbart med människor i fokus. Giftfria
miljöer, energieffektiva byggnader med goda inomhusmiljöer och giftfria material, ren luft,
rent vatten ska vara nämndens grundläggande
ansats för ett hållbart Sundbyberg.

Budget
2018

Intäkter

Plan
2021

11,6

11,6

11,6

5,8

4,7

4,9

5,1

Budgeterade intäkter

22,0

16,3

16,5

16,7

Driftkostnader

22,0

16,3

16,5

16,7

Avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Internränta

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

16,3

16,5

16,7

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram

0,0

0,0

0,0

0,0

Budgeterade kostnader

Vi vill investera i en levande stad där vi ger rum
åt en mångfald av människor och föreningar.
Sundbyberg ska välkomna alla som vill göra vår
stad bättre.

Plan
2020

16,2

Kommunbidrag

Staden ska tillvarata och utveckla kompetensen
hos personalen för tydlig information och korrekt service till medborgare och andra aktörer i
hantering av ärenden.

Budget
2019

Under 2019 prioriteras uppdragen att:
•

Under 2019 se över och utreda nämndens
kostnader och investeringar. Nämnden ska
komma med förslag till effektiviseringar
och besparingar senast den sista maj.

•

Samnyttja resurser med andra delar av stadens organisation för en dynamisk och ekonomisk hållbar stad.

•

Arbeta för effektiva bygglovsprocesser.

•

Öka tillsynen för att säkerställa god inomhusmiljö i förskolor, skolor och äldreboenden.

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.

I byggnads- och tillståndsnämndens ram ingår
ersättningar för medlemskap i organisationer
enligt nedanstående tabell.
Stadsövergripande medlemsavgifter, inom
byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)

30

Budget
2019

Edsviken vattenverksamverkan

0,02

Mälardalens vattenvårdsförbund

0,02

Östra Sveriges luftvårdsförbund

0,05

Summa medlemsavgifter och bidrag

0,09
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Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra stadens uppgifter i överförmyndarfrågor,
besluta om förordnande av förvaltare och gode
män samt att utöva tillsyn över deras verksamhet.

Förslag till driftbudget för överförmyndarnämnden
Driftbudget överförmyndarnämnd (mnkr)

Budget
2018

Budget Plan
2019 2020

Plan
2021

Intäkter

2,8

1,0

1,0

1,0

Kommunbidrag

2,8

3,8

3,9

4,0

Budgeterade intäkter

5,6

4,8

4,9

5,0

Driftkostnader

5,6

4,8

4,9

5,0

Avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Internränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Budgeterade kostnader

5,6

4,8

4,9

5,0

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. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
Budgetkolumn för 2018 är rensad från nämnd-interna intäkter
och kostnader jämfört med budget-dokumentet för 2018.

Valnämnden
Valnämnden i Sundbyberg är den lokala valmyndigheten. Nämnden genomför de allmänna
valen på lokal nivå och EU-valet. Nämnden ser
bland annat till att det finns vallokaler och röstmottagare samt svarar för förtidsröstningen.
Vid sidan om den lokala valmyndigheten finns
en regional och en central valmyndighet.

Förslag till driftbudget för valnämnden
Förslag driftbudget Valnämnden (mnkr)

Valnämndens uppdrag
•

Staden ska arbeta för att öka tillgängligheten till vallokaler.

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Intäkter

1,1

0,8

0,0

0,0

Kommunbidrag

2,3

2,0

0,4

0,4

Budgeterade intäkter

3,4

2,8

0,4

0,4

Driftkostnader

3,4

2,8

0,4

0,4

Avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Internränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Budgeterade kostnader

3,4

2,8

0,4

0,4

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram
0,0
0,0
0,0
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till
budget 2018 framgår av bilaga 1.
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Kommunfullmäktiges revisorer
Revisorerna granskar stadens och nämndernas
verksamheter på uppdrag av kommunfullmäktige.

Förslag till driftbudget för kommunfullmäktiges
revisorer
Förslag driftbudget
kommunfullmäktiges
revisorer (mnkr)

Nämndens
budget
2018

Budget
2019

Intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunbidrag

1,9

1,9

2,0

2,0

Budgeterade intäkter

1,9

1,9

2,0

2,0

Driftkostnader

1,9

1,9

2,0

2,0

Avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Internränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Budgeterade kostnader

1,9

1,9

2,0

2,0

Budgeterat resultat

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsram

0,0

0,0

0,0

0,0

Plan
2020

Plan
2021

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna
intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget
2018 framgår av bilaga 1.
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Koncernen Sundbybergs stadshus AB
Sundbybergs Stadshus AB
Övergripande mål: Sundbybergs stadshus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens instrument för styrning
och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Sundbyberg stadshus AB ska vara en föregångare i klimatarbete och som arbetsgivare och ska
fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens
instrument för styrning och uppföljning av den
verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Förvaltarens bostadsutbud ska vara varierat
med olika upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer. Bostadspolitiken ska även ha en
social dimension som stärker tryggheten och
motsvarar de behov som hyresgästerna har i sitt
boende.

Digitaliseringens möjligheter ska utvecklas.
Sundbybergs stadsnätsbolag bidrar till en god
digital infrastruktur till stöd för både den interna verksamheten och boende, besökare och
verksamma i Sundbyberg.

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

Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess
bolag ska sträva efter en effektiv lokalanvändning.
Samtliga bolag i koncernen ska erbjuda platser
till stadens sommarjobbserbjudande och traineetjänster.

Bolaget ska ha en volym som ger bolaget en realistisk möjlighet att ta sitt sociala bostadsansvar. Vi vill överbrygga barriärerna mellan stadens olika delar och skapa ett varierat och blandat bostadsutbud i alla stadsdelar. En mångfald
av upplåtelseformer i alla nybyggnationer ska
eftersträvas. Fastighets AB Förvaltaren kan bidra genom utvecklingen av sitt fastighetsbestånd.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:

Stadens bolag ska vara föregångare i klimatarbetet.

Stadens bolag ska erbjuda traineetjänster
bland annat för att bidra till ökad integration.

Fastighets AB Förvaltaren (Förvaltaren) kommer ha en viktig och aktiv roll för att bidra till
hållbar utveckling i staden. Bostadsmarknaden
behöver nya innovativa lösningar med valfrihet
i fokus. Det behövs nya former av boendelösningar i nyproduktion. Det behövs hyresrätter
med varierande hyresnivåer även i det befintliga
beståndet som står inför underhåll. Ägarlägenheter kan möjliggöras.

Att ställa om bolagens fordonsflotta och att arbeta för en klimatneutral verksamhet kommer
vara centralt kommande åren.

•

•

Övergripande mål: Fastighets AB Förvaltaren ska utvecklas och vara ett verktyg
för att skapa ett hållbart Sundbyberg. Bolaget ska förvalta, utveckla och bygga bostäder.

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

Sundbybergs Stadshus AB arbetar för att
stadshuskoncernen använder resurserna
effektiv i ett hela staden-perspektiv

Stadens bolag ska arbeta för att möjliggöra
innovativa lösningar och förutsättningar för
en smart stad för mobilitet, kretslopp och
digitala tjänster.

Fastighets AB Förvaltaren

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

•

•
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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 hyresvärd i
bred mening. Fastighets AB Förvaltaren ska
också jobba aktivt med att förebygga och beivra
otillåten andrahandsuthyrning.

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Övergripande mål: Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB ska försörja stadens verksamheter med ändamålsenliga och hållbara
lokaler. Bolaget ska bygga, utveckla, förvalta, och avyttra lokaler för stadens verksamheter.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:
•

Hyresgästernas upplevelse av boendekvaliteter och valfrihet är viktig. Utbudet av hyresbostäder bör anpassas för hyresgäster i
bred mening samt även för målgrupper.
Nya boendelösningar kan exempelvis utformas för stadens äldre. Ungdomsgarantin
ska utredas och utvecklas.

•

Förvaltaren ska ha en volym som ger bolaget en realistisk möjlighet att ta sitt sociala
bostadsansvar. Bolaget kan sälja, köpa och
bygga nytt, det vill säga omsätta bostäder
med syfte att utveckla bolaget och hela staden. Mål ska fastställas om att bygga nya
hyresrätter, även till exempel hyresradhus.

•

•

•

Bolaget bidrar till att effektivisera och rationalisera kommunkoncernens lokalutnyttjande genom att vara en aktiv part i stadens lokalförsörjningsprocess. För att lokalförsörja stadens
verksamheter prövar bolaget aktivt alternativen
hyra in lokal, ny- respektive ombyggnation eller
använda tomställda lokaler inom stadens fastigheter.
Bolaget främjar stadens långsiktiga stadsutveckling utifrån ingångna avtal med fokus på
Hallonbergen, Rissne samt Ör och området Ekbacken.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:

Upplåtelseformer bör blandas – hyresbostäder kan kombineras med olika ägarformer. Ägarlägenheter bör möjliggöras i nyproduktion. Ombildningar som har strategisk betydelse för andra fastighetsaffärer i
koncernen kan genomföras, med beaktande
av att det totala antalet hyresrätter under
mandatperioden inte ska minska.
Förvaltaren ska vara ledande på innovativa
bostadslösningar och vara ett föredöme för
god arkitektur, klimatsmart byggnation,
med god inomhusmiljö samt vara en stark
bostadsbyggaraktör. Förvaltaren ska bidra
med konkreta åtgärder för ökad mobiliteten. Befintligt bostadsbestånd ska energieffektiviseras.

•

Tillsammans med kommunstyrelsen arbeta
vidare och fastställa processen för lokalförsörjning.

•

Identifiera möjliga klimatsmarta lösningar
både lokalanpassningar och nyproduktion.

•

Kartlägga lokalernas miljöprestanda och
områden av betydelse för att hölja prestandan i strävan efter ett grönt fastighetsbestånd.

•

Konkretisera mål om grönt fastighetsbestånd t ex genom miljöcertifieringssystem
och med tidplan för genomförande.

•

Effektiv och hållbart förvalta stadens lokaler och fastigheter

Sundbybergs stadsnätsbolag AB
(SSB) och Sundbybergs Bredband AB
(SBB)

Arbete med systematisk hyressättning samt
nya modeller för hyreskontrakt bör utvecklas. Hyresstatistik bör utvecklas och göras
tillgänglig.

Dessa båda bolag driver digitaliseringen inom
staden genom framgångsrik fiberutbyggnad och
genom att driva ett öppet aktivt bredbandsnät.
Bolagen spelar en viktig roll när det gäller digitaliseringen inom stadens förvaltningar och bolag samt för medborgare och näringsliv. Enligt
ägardirektiven ska bolagen ta fram en årlig plan
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för bolagskoncernens medverkan och delta aktivt i stadens arbete med digitalisering i samhället. (Sundbybergs stads strategi för digitalisering). Bolagen svarar för att utarbeta bolagskoncernens genomförandeplan för stadens digitala strategi vilket innebär att bl.a. verka för att
digitaliseringen är ett strategiskt och operativt
verktyg för att nå mål och vision.

Norrenergi AB
Norrenergi ägs till en tredjedel av Sundbybergs
stad, Solna stad äger två tredjedelar. Det är vårt
lokala fjärrvärmebolag. Bolaget är ett konkurrenskraftigt alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är stolta över vår fjärrvärme och
fjärrkyla som lever upp till mycket höga miljökrav och fjärrvärmen är dessutom märkt med
Bra Miljöval.

Under 2019 prioriteras uppdragen att:
•

SSB och SBB ska vara drivande när det gäller att skapa en kommunkoncerngemensam
digital infrastruktur.

•

Då erbjuds, för skola/utbildning, möjlighet
till bästa förutsättningar för kunskapsinhämtning för alla genom ett säkert internt
kommunnät.

•

Då skapas förutsättningar för en “levande
stad” - bästa boendekommun med trygghet,
en plats för alla, inflytande och delaktighet.

•

Då skapas förutsättningar för en mängd välfärdstjänster samt effektiv uppföljning och
styrning av hela kommunkoncernen.

Under 2019 kommer frågan om att se över dimslöjans framtida användning att drivas av Sundbybergs stad.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Sundbyberg Avfall & Vatten (SAVAB) ansvarar
för den kommunala verksamheten för avfall,
vatten och avlopp. Bolaget har helhetsansvaret
för all hantering och drift av vatten, avlopp och
avfall.

Under 2019 prioriteras uppdraget att:
•

SAVAB ska aktivt delta i stadsbyggnadsprocessen.
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Ekonomiska förutsättningar
Konjunkturläge
Arbetslösheten väntas inte minska ytterligare
då företagen har svårt att hitta rätt kompetens
bland de arbetslösa. Trots detta bedöms en fortsatt låg löneökningstakt enligt både Sveriges
kommuner och Landsting (SKL) och Riksbanken. Det varma och torra vädret har bidragit till
att elpriserna har ökat mer än väntat, vilket påverkar KPI(F). Olika mått pekar på att den underliggande inflationen är lägre. Sverige har
haft en oväntad hög BNP-tillväxt under 2018.
En del av tillväxten bedöms dock bero på tillfälliga faktorer.

Internationell utblick1
Även om tillväxten i världshandeln har dämpats
sedan årsskiftet har den alltjämt goda konjunkturen medfört att arbetslösheten i euroområdet
och flera andra utvecklade ekonomier fortsätter
att minska. Tillsammans med lägre exportorderindikatorer är detta förenligt med en mer
normal BNP‐tillväxt framöver. Osäkerheten
kring USA:s handelspolitik och dess konsekvenser består och kan påverka länderna i EU under
planperioden. Tillväxttakten i konsumtion och
investeringar dämpas i takt med att uppdämda
behov har tillgodosetts. Sammantaget bedöms
BNP‐tillväxten i år bli fortsatt relativt hög, men
det är nu mer tydligt att tillväxttoppen är passerad. I USA har tillväxten varit högre än andra
delar av världen.

Priserna på småhus och bostadsrätter har fallit
med drygt 5 procent sedan toppnoteringen augusti 2017. Bedömare spår ett lägre bostadsbyggande, baserat på att antalet påbörjade bostäder
och antalet bygglov sjunkit under senaste året.

Sveriges ekonomi
Den svenska ekonomins högkonjunktur kulminerar. När konjunkturen stagnerar kan räntorna komma att stiga samtidigt som skatterna
kan komma att öka, det gör att hushållens disponibla reala inkomster ökar svagt under planperioden.
Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos
Procentuell förändring om inte annat anges

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BNP*

3,2

2,4

3,0

2,1

1,3

1,5

Sysselsättning, timmar*

2,0

2,1

2,0

0,3

–0,3

0,2

Timlön, nationalräkenskaperna

2,2

2,5

3,2

3,2

3,4

3,5

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,3

2,8

3,1

3,4

3,5

Konsumentpris, KPIF

1,4

2

2,2

2,3

2,2

2

Konsumentpris, KPI

1,1

1,8

2,1

2,7

2,8

2,8

Realt skatteunderlag

2,6

1,1

1,6

0,6

0,2

0,8

Befolkning 15-74 år

0,9

1,1

0,8

0,6

0,5

0,6

Relativ arbetslöshet, nivå

*Kalenderkorrigerad utveckling. Procentuell förändring om inte annat anges
** KPI med fast ränta och konstant skatt
*** Ålder 15-74 år
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

1

I huvudsak hämtat från SKL´s Cirkulär 18:27, 18:37, 2018. samt
Penningpolitisk rapport september2018, Riksbanken

(https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2018/180906/penningpolitisk-rapport-september-2018.pdf)
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Nedan sammanfattas några av förändringarna i
övergångsbudgeten:

Kommunernas ekonomi
Kommunerna visade ett starkt resultat även för
2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En stark
utveckling av skatteunderlaget, extra statligt
stöd och större reavinster än normalt bidrog till
det goda resultatet. Under 2016 ökade verksamheternas kostnader med 4,0 procent i löpande
priser att jämföra med historiska nivåer omkring 0,5 procent årligen (undantag 2016). Det
har varit ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner har höjt och
fyra sänkt. Kommunerna har arbetat intensivt
med att ställa om sina verksamheter till det nya
ersättningssystemet för ensamkommande barn.
Staten har fortsatt att skjuta till medel både i
form av riktade och generella bidrag. SKL menar att det i dag finns ett besvärande glapp i ersättningen och den information kommunerna
får kring ersättning för nyanlända och ensamkommande barn.

De nya välfärdsmiljarderna som aviserades i
BP2018 och skulle gälla från och med 2019 är
inte med i budgetpropositionen. För 2019 minskas anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor
och för 2020 uppgår minskningen till 7 miljarder kronor, jämfört med SKL:s tidigare beräkningar.
Den tidigare aviserade fördelningen av de
gamla välfärdsmiljarderna för 2019, dels mellan
generella tillskott och flyktingfördelning, dels
mellan kommuner och landsting, kvarstår.
Detta innebär för 2019 att 3,5 miljarder kronor
ligger i det generella statsbidraget för kommuner, medan 4 miljarder kronor fördelas mellan
kommunerna enligt flyktingvariabler.
Statsbidraget för Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling utökas såsom planerat till 3,5
miljarder kronor för 2019.

Enligt SKLs bedömning dämpas utvecklingen
av skatteunderlaget 2019 för att därefter fortsätta avta fram till 2020. En sämre skatteunderlagsutveckling i kombination med mycket
snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. Kring
2021 spås en konjunkturell balans vilket innebär att skatteunderlaget ökar i linje med historiska genomsnitt.

Statsbidrag till bemanning inom äldreomsorg, 2
miljarder kronor, skulle utgå från och med 2019
men kvarstår i detta budgetförslag.
Det förhöjda grundavdraget för dem som vid
beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Regeringen föreslår att kommunerna
kompenseras med 2,5 miljarder kronor 2019 för
det intäktsbortfall som förslaget medför.

Övergångsregeringens budgetförslag

Demografi

Budgetpropositionen (BP) syftar till att ange
politikens inriktning för perioden 2019-2021.
Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett
regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip
anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland
annat att de riktade statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019 samtidigt som de bidrag som skulle trappas upp 2019 är kvar på
2018 års nivå, med ett fåtal undantag.

Kommunernas kostnadsutveckling bedöms öka
under planperioden både på grund av kostnadsläget generellt och det ökade demografiska behovet. Vi blir äldre och behöver omvårdnad i
större utsträckning samtidigt som antalet barn
och unga ökar, vilket medför ökade kostnader.
Dock bedöms utvecklingen vara något lägre än
tidigare prognoser. Kostnadsökningarna blir
också högre genom att staten skjuter över kostnader på kommunerna. SKL beräknar kommunernas kostnadsökning för LSS-insatser under
2017 till 5,7 procent.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då
antar en annan budget än övergångsbudgeten
En ny regering har dessutom möjlighet att när
som helst under året ändra i budgeten, genom
en s.k. ändringsbudget. Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket
stor.

Investeringar
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I de
kommunala budgeterna planeras för en klart
högre investeringsnivå de kommande åren. Det
beror framförallt på att Sveriges befolkning
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ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen fortsätter. Kommunerna växlar upp planerade investeringar till en ny nivå. Förskolor, skolor, infrastruktur och bostäder kommer att byggas på
bred front.

ett resultat på 1 procent av skatter och generella
statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder
på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra
ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att
sätta ytterligare press på kommunerna att hitta
nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen.”

De framtida driftkostnaderna som blir följden
av gjorda investeringar innebär stora åtaganden.

För Sundbybergs del har denna utveckling varit
kännbar. Den kraftiga befolkningsutvecklingen
i kombination med Sundbybergs befolkningsstruktur har gjort det svårt att prognostisera
bland annat skatteunderlaget. Trots en kraftig
tillväxt har staden de senaste åren prognostiserat en högre befolkningsutveckling än vad utfallet visat. Det har påverkat skatteintäkterna något men det har framförallt slagit extra hårt i utjämningssystemet (både i inkomst- och kostnadsutjämningen). Det visade sig bland annat
under 2018 där prognosen för skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning från mars,
vilken var underlag till planeringsförutsättningarna, var cirka 100 mnkr bättre än prognosen
som sedan kom i augusti. Den inbromsning som
skett på bostadsmarknaden har inte bara inneburit minskade bygglovsansökningar utan även
påverkat och förskjutit en del av stadens exploateringsprojekt. Denna förändring från mars till
augusti utgjorde cirka 150 mnkr försämring av
resultatprognosen.

Kommunernas investeringar kan likviditetsmässigt finansieras genom avskrivningar, positiva resultat, avsättningar eller genom extern
upplåning. Försäljning av anläggningstillgångar är också ett sätt att delfinansiera investeringar i kommunsektorn. Utförsäljning av
framför allt bostäder från allmännyttans bestånd har under de senaste åren genererat stora
positiva kassaflöden.

Sundbybergs utveckling
Sundbybergs stad är en kommun som har en av
Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt. Staden
har ett mycket förmånligt läge, med mycket god
kollektivtrafik och närheten till centrala Stockholm, vilket attraherar såväl boende, föreningsliv som företagare. Tillväxten medför många
möjligheter men medför även en del utmaningar.
Att planera för stadens utmaningar i en så kraftig expansion som staden befunnit sig i de senaste fem-tio åren ställer krav på att löpande
fånga upp omvärldspåverkande faktorer. Med
en internationell och nationell utblick ges basen
för stadens förutsättningar. Då världen är mer
sammanväxt, påverkar världsekonomin även
den svenska konjunkturen som i sin tur påverkar Sundbybergs stad.

Beträffande skatteutjämningen måste det beaktas att Sundbybergs utveckling påverkas helt av
hur övriga kommuner utvecklas. För att kunna
möta de svårprognostiserade utfallen behöver
en aktsam hantering av kostnadsutvecklingen
råda.

Staden följer bland annat Sveriges kommuner
och landstings (SKLs) underlag och har i olika
forum och rapporter delgivit deras framtidsblick. De har sedan länge bland annat beskrivit
att demografins utveckling medför ett ansträngt
ekonomisk läge för offentlig verksamhet. Gruppen personer i yrkesverksam ålder, är de som
står för den största delen av skatteintäkterna
men som ökar långsammast. Det blir med andra
ord färre personer som ska försörja fler.

Befolkningsutveckling
Befolkningsökningar och bostadsbristen är
några av Sveriges och även Sundbybergs stads
utmaningar.
Kommunerna har en stor utmaning i de kommande demografiska förändringarna.
Sundbybergs befolkningstillväxt är bland de
högsta i Sverige. Vid slutet av 2017 hade staden
1 674 personer fler invånare än vid årets början,
en tillväxt motsvarande 3,5 procent. Sundbybergs tillväxt var något lägre än tidigare år. Stadens befolkningstillväxt har de senaste fem åren
vuxit i snitt med 3,88 procent.

SKL skriver; ”En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt
stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och
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Stadens befolkningstillväxt prognostiseras vara
lägst bland äldre invånare, 90 år och äldre, och
relativt jämn tillväxt för de yngre åldersgrupperna 0-15 år. Den största ökningen prognostiseras inom åldersgruppen 16-19 år.

Sundbybergs stads befolkningsutveckling i procent
samt befolkningsprognos från och med år 2018, med
basår 2017.

Faktisk befolkning med prognos,
förändringstakt procent Sundbybergs stad,
basår 2017

Sundbybergs stad har en mycket ung befolkning, 20,7 procent av stadens befolkning är under 19 år och 10,0 procent av stadens invånare
är i grundskoleåldern (6-15 år).

135
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Cirka hälften av befolkningstillväxten första
halvåret 2018 var nyinflyttade och andra hälften
var nyfödda.
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Sundbybergs prognostiserade befolkningsutveckling under planperioden 2018-2020 är
fortsatt hög. Främsta orsaken till den höga befolkningstillväxten är det stora antalet planerade nyproducerade bostäder, men stadens befolkning växer också genom förtätning, det vill
säga att det bor allt fler personer per bostad.

- -Totalt
Sundbyberg

105
Riket

95

85

Antal invånare år 2009-2017 och halvårsuppdaterad
befolkningsprognos 2018-2021.
75
Utfall 2017

Prognos
2018

1-5 år
16-19 år
80-89 år
Totalt Sundbyberg
Totalt, riket

Prognos
2019

Prognos
2020
6-15 år
65-79 år
90+ år
20-64 år

Diagrammet
ovan
visar
den
stora
befolkningstillväxten per åldersgrupp, förutom för
åldersgruppen 90 år och äldre som beräknas sjunka i
antal under planperioden.
Diagrammet ovan utfall och prognos för staden antal
invånare i staden. Linjen visar rikets tillväxt, se höger
axel (tusental) /SCB april-2018).

Arbetsmarknad
Andelen förvärvsarbetande i Sundbyberg har en
positiv utveckling. Utvecklingen är central när
det gäller välfärdens finansiering. Det är genom
en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin som det skapas resurser till välfärden. En
stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stödinsatser och
skapar möjligheter för den enskilda invånaren
till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten
(andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) har ökat mellan åren 2014 och 2016
från 78,3 procent till 80,5 procent (SCB).
I jämförelse med augusti 2017 och augusti 2018
ligger andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg på
en något lägre nivå.
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Stadens beräknas ha en positiv utveckling av
skattekraften, både i förhållande till rikets och
mätt i kronor per invånare under planperioden.

Öppet arbetslösa i Sundbyberg och Stockholms län.
Andel av arbetskraften, % (årligen augusti)
Kvinnor

Män

Totalt

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Sundbyberg

3,2

3,1

3,6

3,3

3,4

3,2

Stockholms
län

3,1

3,2

3,4

3,1

3,1

3,1

Riket

3,9

3,9

4,2

3,9

3,2

3,1

Sundbybergs stads prognostiserade skattekraft under
perioden 2018-2020 samt utfall 2017

Tabellen ovan visar andelen öppet arbetslösa enligt
arbetsförmedlingens statistik per augusti åren 2017
och 2018.

Kompetensförsörjning
Stadens geografiska närhet till en stor arbetsmarknad är i stort positiv, men möjliggör också
att medarbetare blir mer lättrörliga och ställer
höga krav på organisationen och ledarskapet.
Det är viktigt att både vara och uppfattas som
en attraktiv arbetsgivare för att lyckas med
kompetensförsörjningen.
Staden kommer att fortsätta det systematiska
arbetsmiljöarbetet, då det är en viktig parameter för en trygg och stabil organisation. Bland
annat för motverka ohälsa.

Finansiell analys
Konjunkturens påverkan på stadens skatteunderlag
Många osäkerhetsfaktorer i vår omvärld påverkar svensk ekonomi och därigenom även Sundbyberg stad. Kommunerna generellt har en tuff
tid framför sig både vad gäller verksamhet och
ekonomi. Utmaningen blir större då åldersgrupper som utgör huvuddelen av kommunernas åtaganden inte kommer att mötas med en
ökning av skatteunderlaget i samma omfattning. För att klara utmaningarna krävs långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar från staten och tydliga spelregler som inte hämmar
möjligheterna för effektiviseringar.
Sundbybergs stads finansiering kommer till
största del från skatteintäkter från stadens invånare, men baseras också på stadens som rikets
skatteunderlag och på det kommunala utjämningssystemet. Skatteunderlagstillväxten bestäms av hur lönesumman utvecklas, det vill
säga av löneökningar och antalet arbetade timmar. Skattekraften i andel av rikets brukar
också benämnas medelskattekraft.
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Ekonomiska budgetantaganden

Resultat

Följande antaganden är gjorda i beräkningarna
för budget 2019 med plan 2020-2021.

Intäkter och kostnader

Antaganden

1,75

1,50

1,50

1,50

1,90

1,80

2,10

2,00

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

-

2,40

2,10

2,80

Balanskrav

2,33

2,50

3,40

3,40

Budget Budget
2018
2019
Internränta, SKL (feb-18)
KPIF*, prognos enl. SKL
(aug-18)
KPI, Prognos enl. SKL
(aug-18)
Löneökningar, timlön **

Med resultat avses balansen mellan löpande
kostnader och intäkter.

(%)
Plan
2020

Plan
2021

PO-påslag***

38,33

39,17 39,17 39,17

Beräknad skattesats

18,90

18,90 18,90 18,90

I kommunallagen ställs krav på att kommunerna ska klara det årliga balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Med intäkter menas samtliga intäkter exklusive reavinster. Blir resultatet
negativt måste det regleras inom tre år. Fullmäktige får enligt kommunallagen besluta om
att reglering av ett negativt balanskrav inte ska
göras om det finns synnerliga skäl.

* KPIF är KPI med fast ränta
** Egna antagande år 2018 och 2019, SKLs antagande augusti
2018 avseende 2020 och 2021
*** SKL april-18 för 2019-2021

Föreslagen skattesats bedöms ligga kvar på
samma nivå som i budget 2019 under 2020 och
2021. 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 hyreskostnader är kalkylerade med KPI-utveckling
för inhyrda lokaler och med en något lägre nivå
för stadens egna lokaler. PO-påslaget är
beräknat utifrån stadens beräknade kostnader
för sociala avgifter och pensionskostnader och
antas till samma nivå som SKL.

Resultatbudget
Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter samt nämndernas mål och uppdrag beräknas följande resultatbudget.

Resultatbudget
(mnkr)
Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
-varav utdelning
Finansiella kostnader
Årets resultat
*varav jämförelsestörande poster, reavinster,
anl. tillgångar mm
Exploatering
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster
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Budget
2018
669,5
-2 874,1
-71,1
-2 275,8
2 259,2
11,6
100,9
87,7
-10,3
85,6

Budget
2019
580,0
-2 769,5
-136,3
-2 325,8
2 440,6
-175,6
117,8
111,5
-29,0
28,0

Plan
2020
579,2
-2 909,9
-140,4
-2 471,1
2 572,8
-111,3
44,8
38,5
-30,7
4,5

Plan
2021
594,2
-3 027,2
-160,5
-2 593,5
2 692,7
-223,7
159,8
153,5
-30,9
4,5

60

76

75

90

25,6

-48,0

-70,5

-85,5
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I posten generella statsbidrag och utjämning för
budget 2018 ingår ett extra statsbidrag om 26,2
mnkr. I motsvarande post för 2019 ingår 17,2
mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 mdkr som regeringen
presenterat i vårpropositionen 2016, 2017 och
2018 som extra satsning på välfärden. Dessa bidrag kommer att fasas in i de generella statsbidragen till kommuner och landsting.

Ramfördelning per nämnd
Nämndernas ramar utgår från föregående års
budget samt ovan nämnda antaganden. I ramarna ingår de påverkande beslut som fattats
sedan föregående års budget samt konsekvenser av beslut i budget 2018 och tidigare budgetbeslut som genomförts under 2018.
Kommunbidraget är beräknat till 2 373,7 mnkr
för 2019. Kompensation för volymrelaterade
förändringar uppgår till totalt 45,3 mnkr. I budget 2019 genomförs förändring av ramar till
följd av budgetbeslut 2018 att upphandlingsenheten ska tillhöra kommunstyrelsen, vilket
minskar ramen för stadsmiljö- och teknisk
nämnd.

Det noteras att viss osäkerhet råder i prognosen
för utjämning och statsbidrag på grund av den
övergångsbudget som är föreslagen på riksdagsnivå. En övergångsbudget innehåller inga nytillkomna eller planerade avgående poster, varför
underlaget för kommunernas beräkningar blir
osäkert till dess riket fastställt sin budget.

Reserveringar

I verksamhetens intäkter och kostnader beräknas nämndens externa intäkter och kostnader,
mellanhavanden mellan nämnderna ingår,
dock inte eventuella intäkter och kostnader
inom nämnden.

Utifrån resursfördelningsmodellen är hälften av
volymtilldelningen fördelad till berörda nämnders ramar. Den andra hälften reserveras och
ingår i budgeten för finansförvaltningen. Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning i samband med tertialrapportering för
augusti. Modellen har utvecklats för att förenkla
beräkningen av volymrelaterade komponenter,
varför ett antal komponenter utgått. Årets beräkning för dessa ”utlyfta” komponenter har i
förslag till budget omhändertagits till fullo och
därmed ökat respektive berörd nämnds ram.

Budgeten visar på ett resultat om 28,0 mnkr
före extraordinära intäkter, så kallade jämförelsestörande poster. I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, en generell effektivisering på 3 procent,
exploateringsintäkter på 76,0 mnkr.
Resultatet motsvarar 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploateringsintäkter beräknas resultatet för 2019 till
-48 mnkr.

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 resultatfond med
7,5 mnkr för 2019 som belastar finansförvaltningen.

Vid fördelning av nämndernas ramar har hänsyn tagits till fördelning av de riktade statsbidragen för nyanlända samt stadens framtagna
modell för fördelning av schablonutbetalningar
från Migrationsverket (utredning 2016, revidering 2018).
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Beräknade ramar (kommunbidrag) nämnder, förslag budget 2019-2021
(mnkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunstyrelse

157,1

160,5

164,6

168,3

Grundskole- och gymnasienämnd

627,0

667,6

710,6

746,5

Äldrenämnd

357,0

370,2

369,7

383,9

Förskolenämnd

386,0

386,8

410,1

430,9

Social- och arbetsmarknadsnämnd

489,4

505,8

525,4

547,4

Kultur- och fritidsnämnd

130,7

141,2

145,3

148,6

Byggnads- och tillståndsnämnd

5,8

4,7

4,9

5,1

125,8

129,2

134,4

139,4

Överförmyndarnämnd

2,8

3,8

3,9

4,0

Kommunfullmäktiges revisorer

1,9

1,9

2,0

2,0

Valnämnd

2,3

2,0

0,4

0,4

2 285,8

2 373,7

2 471,3

2 576,5

Stadsmiljö och teknisk nämnd

Summa
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Investeringsnivån för reinvesteringar beräknas
till 108,5 mnkr för 2019.

Investeringar
Stadens investeringsbudget utgår från prioritering av investeringsprojekt och därmed antagande om långsiktigt hållbar finansiering av investeringar. Nämnderna tilldelas en investeringsram där nämnden i enlighet med principer
för investeringar i viss mån själva kan prioritera
och planera. En hållbar investeringsnivå uppnås genom självfinansiering av investeringar.

Reinvesteringar, mnkr

Årets resultat

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2020

Plan
2021

108,5

114,5

102,5

108,5

144,5

102,5

Lokalförsörjning
Staden står inför en period av mycket omfattande investeringar i verksamhetslokaler och
behov av att hyra in verksamhetslokaler.

Stadens utrymme för självfinansiering av investeringar kan schablonmässigt sägas utgöras av
årets resultat och summan av årets avskrivningar.
Utrymme för självfinansiering
(mnkr)

Budget
2019

Reinvesteringar

Lokalförsörjningen tar sin utgångspunkt i lokalbehoven 2018-2030 vilken baserar sig på bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos.

Plan
2021

28,0

4,5

4,5

Årets avskrivningar

136,3

140,4

160,5

Utrymme för reinvesteringar

164,3

144,9

165,0

Förutom behovet som uppkommer genom den
ökade befolkningen står staden inför flera ersättningsinvesteringar när tillfälliga bygglov
inte går att förlänga.

Under planperioden planeras investeringar på
totalt 1 693,8 mnkr. En något mer detaljerad investeringsplan finns som bilaga 2.

En detaljerad beskrivning av utmaningar och
strategival finns i bilaga 3.

Investeringsplan

(mnkr)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

2019-2021

Grundskole- och gymnasienämnd

3,5

2,0

4,0

9,0

15,0

Förskolenämnd

2,7

3,3

5,1

3,1

11,5

Äldrenämnd

2,8

2,0

1,5

1,5

5,0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

1,9

2,9

1,8

2,6

7,3

Kultur- och fritidsnämnd

15,2

13,8

17,7

12,4

43,9

Byggnads och tillståndsnämnd

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stadsmiljö och teknisk nämnd

332,6

388,9

455,1

566,2

1 410,2

-varav ram för reinvesteringar

40,0

65,0

60,0

60,0

185,0

Kommunstyrelsen

37,5

69,3

62,8

68,8

200,9

396,2

482,2

548,0

663,6

1 693,8

Summa
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Balansräkning

Soliditet

Planerade investeringar, inköp och budgeterade
resultat ger följande balansräkning.

Soliditeten, inklusive pensionsåtagande, beräknas i budget 2019 till 56,3 procent, vilket gör att
staden bedöms klara det finansiella målet om en
soliditet om lägst 40,0 procent.

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten
för 2019 med inriktning för 2020 och 2021 har
på stadens tillgångar och skulder. Den är upprättad utifrån förutsättningar i bokslut 2017 och
budget 2019 samt enligt de finansiella målen
om att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen inte ska vara lägre än 40,0 procent på längre
sikt.

Budget
2019

Soliditet
Soliditet inkl. pensionsåtagande (%)

56,3%

Plan
2020

Plan
2021

52,9%

49,1%

Balansräkning 2019
Budget
2018

(mnkr)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
- materiella; mark, byggnader o tekn anl

3 547

2 965

3 263

3 634

79

91

91

91

- aktier och andelar

454

688

688

688

- kapitalförvaltning

204

208

208

208

94

109

109

109

- materiella; maskiner och inventarier

- långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
- exploateringsfastigheter
- fordringar
- kortfristiga placeringar

80

94

94

94

100

78

78

78

0

0

0

0

157

0

0

0

Summa tillgångar

4 715

4 234

4 531

4 902

Eget kapital och skulder
Eget kapital

2 634

2 998

3 003

3 007

86

28

5

5

217

263

284

308

7

6

6

6

Skulder
- långfristiga skulder, inkl långa åtaganden

500

295

420

730

- kortfristiga skulder

857

470

567

599

- checkkredit

500

202

252

252

4 715

4 234

4 531

4 902

- kassa och bank

- varav årets resultat
Avsättningar för pensioner
Avsättning övrigt

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflöde
Kassaflödesanalysen visar vilka effekter budgeten för 2019 med inriktning för 2020 och 2021
har på stadens betalflöden. 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.

.

Budget
2018

Kassaflödesanalys (mnkr)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat före extraordinära poster
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet

85,6

28,0

4,5

4,5

-231,4

1 194,

271,5

317,1

17,0

-14,0

0,0

0,0

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

212,0

22,0

0,0

0,0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

340,0

-685,0

147,0

32,0

Medel från den löpande verksamheten

423,2

545,2

423,0

353,6

-396,2

-482,2

-548,0

-663,6

Försäljning av materiella anläggningstillgång

0,0

0,0

0,0

0,0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-3,0

0,0

0,0

0,0

Förvärv av aktier och andelar

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgång

0,0

0,0

0,0

0,0

-399,2

-482,2

-548,0

-663,6

52,0

-205,0

125,0

310,0

-48,0

-15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgång

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Medel från finansieringsverksamheten

4,0

-220,0

125,0

310,0

28,0

-157,0

0,0

0,0

Likvida medel vid årets början

129,0

157,0

0,0

0,0

Likvida medel vid årets slut

157,0

0,0

0,0

0,0

Årets kassaflöde

Finansförvaltning

Skatteintäkter och utjämning

Under finansförvaltningen redovisas de samlade kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter, stadens skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Finansförvaltningen
tillgodogörs interna ersättningar för pensioner
och personalomkostnadspålägg från nämnderna. Här upptas finansiellt resultat, aktieutdelning samt interna ränteersättningar från
nämnder för investeringar. Även exploateringsintäkter vid markförsäljning, tomträttsavgälder och planavgifter tas upp här.

Prognosen över skatteunderlaget för 2019, det
vill säga kommuninvånarnas förvärvsinkomster
under 2017, är uppräknad med bedömning av
utvecklingen under inkomståren 2017 och
2018. Gällande prognos utgår från Sveriges
Kommuner och Landstings bedömning i augusti 2018. Då Sundbybergs stad växer kraftigt
erhåller staden kompensation i utjämningssystemet, så kallad eftersläpningseffekt av skatteintäkter. Skatteunderlaget är uppräknat med
13,2 mnkr till följd av det.
Stadens skatteunderlag, utan hänsyn till den
kommunala utjämningen, beräknas öka med

46

126

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

6,6 procent 2019. Stadens skatteintäkter beräknas 2019 uppgå till 2 440,6 mnkr. Beräkningen
bygger på en skattesats om 18,90 procent.

LSS, till vissa funktionshindrade är infört från
och med 2004. För 2019 medför utjämningen
för LSS en beräknad kostnad för staden med
117,3 mnkr. Gällande prognos för LSS-utjämningen utgår från Statistiska Centralbyråns,
SCB, preliminära bedömning i september 2018.

Ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet
enligt lagen (1993:387) om stöd och service,

Skatteintäkter och utjämning, antagen i budget 2019 (mnkr)

Budget
2018

Skatteintäkter inkl. slutavräkning

2 259,2 2 440,6

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift
Kostnadsutjämning

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

2 572,8

2 692,7

148,9

45,8

43,0

8,7

-102,5

-197,5

-134,3

-197,3

Regleringsbidrag/-avgift

-9,0

22,0

35,6

31,8

Strukturbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Införandebidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

-105,7

-117,3

-120,6

-121,0

Fastighetsavgift

52,7

54,1

54,1

54,1

Extra statsbidrag

27,2

17,2

10,8

0,0

2 270,8 2 264,9

2 461,4

2 469,0

LSS-utjämning

Summa skatteintäkter, utjämning
och fastighetsavgift

Finansiellt resultat
Stadens finansiella intäkter minus finansiella kostnaderna utgör stadens finansiella
resultat, så kallat finansnetto.
Inom finansiella intäkter återfinns ränteintäkter, utdelningar samt övriga finansiella
poster vilka till exempel kan vara ersättning för utställd borgen. I budget 2019 föreslås borgensavgiften fortsatt vara 0,4
procent och ska beräknas på hela borgensramen.
Finansiella kostnader utgörs av räntekostnader för utnyttjad kredit eller upptagande
av lån, där tillkommer även ränta på pensionsavsättning.
Det finansiella resultatet, inklusive utdelning, budgeteras sammantaget till 88,8
mnkr för 2019.

Pensioner
Stadens kostnader för utbetalning av pensioner beräknas för år 2019 uppgå till 37,7
mnkr. Pensionsavgifterna för stadens anställda beräknas uppgå till 55,5 mnkr.
Dessa betalas ut och placeras enligt den an-

ställdes önskan. På stadens pensionskostnader betalas särskild löneskatt med 24,26
procent, som för år 2019 beräknas uppgå
till 26,6 mnkr.
Förändringen av pensionsskulden beräknas år 2019 uppgå till 19,0 mnkr inklusive
löneskatt. Den del av skuldförändringen
som avser ränta budgeteras under finansiella kostnader och beräknas uppgå till 8,6
mnkr inklusive löneskatt. Pensionsskulden
är beräknad enligt RIPS 17.
Sundbyberg stad har sedan 1998 placerat
medel för att möta framtida pensionsåtaganden. Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på
pensionsåtagandet i möjligaste mån ska
följas åt, vilket innebär att de matchas.
Marknadsvärdet på placerade medel uppgick vid utgången av 2017 till 218,1 mnkr
(211,2). Det bokförda värdet uppgick till
206,9 mnkr (204,2) vid samma tidpunkt.
På avsatta medel har en direktavkastning
skett under perioden 1999-2017 med totalt
106,9 mnkr, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning om 6,3 procent.
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Pensionskostnader

(mnkr)
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Pensionsutbetalning

-37,7

-39,8

-42,2

Pensionsavgifter

-55,5

-58,2

-60,9

Förändring Pensionsskuld

-19,0

-22,3

-25,9

Summa Pensionskostnad

-112,2

-120,3

-129,0
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Bilaga 1 - Nämndernas förändringar budget 2019
Förändring budget kommunstyrelsen (mnkr)

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Kommunbidrag 2018

157,1

160,5

164,6

Generell effektivisering
Lägre avskrivningskostnader per år med hänsyn av ny
komponentavskrivningsmodell
Ökade kostnader

-3,6

1,0

0

Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i
hyresnivåer för planåren
Upphandlingsenheten, organisatorisk flytt till kommunstyrelsen
Utökat behov upphandlingstjänster inom staden

2,9

3,6

3,6

4,1

-0,5

0,1

Förändring

3,4

4,1

3,7

Föreslagen ram budget 2019

160,5

164,6

168,3

Förändring budget
grundskole- och gymnasienämnden (mnkr)

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Kommunbidrag 2018

627,0

667,6

710,6

Förändringar intäkter
Reglering lokaluthyrning idrott- och gymnastikhallar
mellan KFN och GGN
Minskade kostnader

0,4

Generell effektivisering

-18,5

4,1

0

Uppräkning pris- och lönekostnader
11,7
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i
9,7
hyresnivåer för planåren
Kompensation behovsbedömda volymkomponenter
2,5

15,0

15,6

1,6

1,6

Ökade volymrelaterade kostnader*

13,8

8,6

10,1

Lägger tillbaka fjolårets volymreserv

16,6

13,8

8,6

Lärartäthet, tvålärarsystem, lovskola (KS-0907/2017)

4,5

Förändring

40,6

43,0

35,9

Föreslagen ram budget 2019

667,6

710,6

746,5

Minskade kostnader

-10,0

6,0
4,0

Ökade kostnader

*avser direktfördelad volymreserv om 50%
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Budget
2019

Förändring budget förskolenämnden (mnkr)
Kommunbidrag 2018

Plan
2020

Plan
2021

386,1

386,8

410,1

-10,2

2,2

0

Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Ökade volymrelaterade kostnader*

7,9

10,6

11,1

1,3

5,2

1,0

1,7

3,6

5,1

Lägger tillbaka fjolårets volymreserv

0,1

1,7

3,6

Minskade kostnader
Generell effektivisering
Ökade kostnader

Förändring
Föreslagen ram budget 2019

0,8

23,3

20,8

386,8

410,1

430,9

*avser direktfördelad volymreserv om 50%

Förändring budget
kultur- och fritidsnämnden (mnkr)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunbidrag 2018

130,7

141,2

145,3

Förändringar intäkter
Reglering lokaluthyrning idrott- och gymnastikhallar
mellan KFN och GGN
Minskade kostnader

-0,4

Generell effektivisering

-2,9

0,6

0

1,9

2,7

2,7

3,1

0,8

0,6

10,5

4,1

3,3

141,2

145,3

148,6

Ökade kostnader
Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Kompensation från tidigare fattade beslut om kapitaltjänstkostnader i samband med T2 2017 och T2
2018
Förändring
Föreslagen ram budget 2019
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Förändring budget
social- och arbetsmarknadsnämnden (mnkr)

Budget
2019

Kommunbidrag 2018

Plan
2020

Plan
2021

489,4

505,8

525,4

Generell effektivisering
Optimering av processer genom digitalt stöd i till exempel biståndsbedömning
Ökade kostnader

-15,3

3,2

0

Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Kompensation behovsbedömda volymkomponenter

10,7

14,1

14,8

5,5

0,1

2,4

Minskade kostnader

-4,9

8,0

Ökade volymrelaterade kostnader*

1,3

1,0

3,8

Lägger tillbaka fjolårets volymreserv

11,1

1,3

1,0

Förändring

16,4

19,7

22,0

505,8

525,4

547,4

Föreslagen ram budget 2019
*avser direktfördelad volymreserv om 50 %

Budget
2019

Förändring budget äldrenämnd (mnkr)
Kommunbidrag 2018

Plan
2020

Plan
2021

357,0

370,2

369,7

Generell effektivisering

-9,8

2,0

0

Möta minskad efterfrågan i egen regi
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Ökade kostnader

-2,0

9,6

9,6

Minskade kostnader

-1,0

Uppräkning pris- och lönekostnader

7,0

Kompensation behovsbedömda volymkomponenter

3,4

Ökade volymrelaterade kostnader
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Kompensation för att möta ökade kostnader vid
hävning av avtal
Förändring
Föreslagen ram budget 2019

51

-1,5

0,3

4,0

3,8

0

-0,3

0,8

0,9

13,3

-13,3

13,2

-0,5

14,2

370,2

369,7

383,9
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Förändring budget
stadsmiljö- och teknisk nämnd (mnkr)

Budget
2019

Kommunbidrag 2018

Plan
2020

125,8

Plan
2021
129,2

134,4

0,8

0

2,6

3,4

3,4

0,0

0,1

0,1

0,5

0,5

0,9

0,5

0,5

3,4

5,2

5,0

129,2

134,4

139,4

Förändringar intäkter
Generell taxehöjning, t.ex. parkeringsavgifter

-5,0

Minskade kostnader
Generell effektivisering
Ökad samordning med Förvaltaren avseende markskötsel
Reglering av ram på grund av att upphandlingsenheten flyttar till kommunstyrelsen
Optimering inom IT

-3,8
-1,0
-6,0
-5,0

Ökade kostnader
Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Ökade volymrelaterade kostnader*
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv
Kompensation från tidigare fattade beslut om kapitaltjänstkostnader i samband med T2 2017 och T2
2018
Förändring
Föreslagen ram budget 2019

21,2

*avser direktfördelad volymreserv om 50 %

Förändring budget
byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)

Budget
2019

Kommunbidrag 2018

Plan
2020

Plan
2021

5,8

4,7

4,9

-0,2

0

0

0,1

0,2

0,2

Minskade kostnader
Generell effektivisering
Ökade kostnader
Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren
Anpassa organisationen efter verksamhetens behov

-0,1

Förändring

-1,1

0,2

0,2

Föreslagen ram budget 2019

4,7

4,9

5,1

52
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Förändring budget överförmyndarnämnd
(mnkr)

Budget
2019

Kommunbidrag 2018

Plan
2020

Plan
2021

2,8

3,8

3,9

Uppräkning pris- och lönekostnader

0,1

0,1

0,1

Ökade kostnader pga. ökat brukarunderlag

1,0

Förändring

1,0

0,1

0,1

Föreslagen ram budget 2019

3,8

3,9

4,0

Ökade kostnader

Förändring föreslagen budget
valnämnd (mnkr)

Budget
2019

Kommunbidrag 2018

Plan
2020

2,3

Plan
2021
2,0

0,4

Minskade kostnader
Generell effektivisering
Lägre kostnad för val 2018

-2,0

Uppräkning pris- och lönekostnader

0,1

EU-val 2019

1,7

-1,6

Förändring

-0,3

-1,6

0,0

2,0

0,4

0,4

Föreslagen ram budget 2019

Förändring budget
kommunfullmäktiges revisorer (mnkr)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunbidrag 2018
Ökade kostnader
Uppräkning pris- och lönekostnader
Förändring

1,9

1,9

2,0

0,0

0,1
0,0

0,0

Föreslagen ram budget 2019

1,9

2,0

2,0
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Bilaga 2 – Investeringsbudget 2019
Nämnd
Grundskole- och gymnasienämnden

Förskolenämnden
Äldrenämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Investering
Inventarier

Plan
2020

Plan
2021

2,0

4,0

9,0

Totalt grundskole- och gymnasienämnden
Inventarier

2,0

4,0

9,0

3,3

5,1

3,1

Totalt förskolenämnden

3,3

5,1

3,1

Inventarier

2,0

1,5

1,5

Totalt äldrenämnden

2,0

1,5

1,5

Inventarier

2,9

1,8

2,6

Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden
Strategiska

2,9

1,8

2,6

3,0

5,0

5,0

Reinvesteringar inkl. övriga

5,5

8,5

4,5

Inventarier

5,3

4,2

2,9

13,8

17,7

12,4

Totalt kultur- och fritidsnämnden
Stadsmiljö- och tekniska nämnden Strategiska

Kommunstyrelsen

Budget
2019

230,7

263,6

297,7

Lokaler

82,0

115,0

200,0

Reinvesteringar inkl. övriga

65,0

68,0

60,0

Inventarier
Totalt stadsmiljö- och tekniska
nämnden
Strategiska

11,2

8,5

8,5

388,9

455,1

566,2

35,3

41,3

47,3

Lokaler

15,5

3,0

3,0

Reinvesteringar (Lokaler)

18,0

18,0

18,0

0,5

0,5

0,5

69,3

62,8

68,8

482,2

548,0

663,6

Inventarier
Totalt kommunstyrelsen
Totalt staden
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Bilaga 3 – Lokalförsörjning
Sammanfattning
Staden står inför en period av mycket omfattande investeringar i verksamhetslokaler
och behov av att hyra in verksamhetslokaler.
Lokalförsörjningen tar sin utgångspunkt i lokalbehoven 2018-2030 vilken baserar sig
på bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos.
Förutom behovet som uppkommer genom den ökade befolkningen står staden inför
flera ersättningsinvesteringar när tillfälliga bygglov inte går att förlänga.

Barn och utbildning
De största utmaningarna för att tillskapa lokalytor finns inom barn- och utbildningsområdet. Betydande volymer av både skol- och förskolelokaler måste levereras utöver de
redan beslutade och pågående projekten. För de tillkommande projekten inom skol- och
förskoleområdet är det nödvändigt att arbeta med en överbryggningsstrategi inom
grundskoleområdet och med en ”både och” strategi inom förskoleområdet. Strategierna
tar sin utgångspunkt i de knappa resurserna tid och mark/yta.
Behovet är på kort sikt stort inom både skola och förskola. Staden har under senare år
adderat tillfälliga lokaler till främst skolan. Antalet möjliga lokaliseringar av tillfälliga
skolbyggnader begränsas till mark och byggnader i anslutning till befintliga skolor. Befintliga förskolelokaler i anslutning till närliggande skolor föreslås omvandlas till skola
i en överbryggningsstrategi fram till dess nya permanenta skolor kan tas i bruk, i första
hand Örskolan. Ny kapacitet behöver därefter tillkomma via helt nya lokaliseringar.
Grund för denna strategi är:
•

Tillkommande skollokaler kräver närhet till befintliga skollokaler för att
kunna samutnyttja gemensamma funktioner, speciallärare, specialsalar etc.

•

Marktillgången är på kort sikt i princip fullt utnyttjad i anslutning till skolor
där behovet av skolplats är stort.

•

Placering av nya förskolor är mer flexibel då markbehov per förskola är
mindre och varje förskola är mer självständig eftersom behovet av gemensamma funktioner är mindre.

•

Vissa av dagens förskolelokaler är byggda för att kunna användas både som
förskola och skola, i syfte att öka flexibiliteten.

Behovet av nya förskolelokaler föreslås lösas med en ”både och” strategi med olika lösningar. De båda strategierna förstärker varandra. På kort sikt måste behovet lösas med
tillfälliga lösningar tillsammans med en plan för hur behovet ska lösas på längre sikt.
•

På kort sikt måste behovet lösas genom tillfälliga lösningar.

•

På medellång sikt 4-5 år måste behovet lösas med permanenta lösningar även
om tiden för denna kan vara ansträngd.

•

De båda strategierna måste pågå parallellt och startas snarast.
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Social och arbetsmarknad
Lokalbehovet och lokalförsörjningen inom området är diversifierat. Lokalförsörjningen
kan lösas på flera sätt. Genom egna investeringar, inhyrningar men också genom köp av
boendeplatser och olika entreprenadlösningar.
De största tillkommande behoven gäller nya lägenheter, i huvudsak bostäder för sociala
ändamål. Behovet ökar med 8-15 bostäder per år. Majoriteten av dessa inhyrningar sker
via stadens allmännyttiga bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren varför beställning för
de närmaste årens behov behöver göras snarast.
Planering och genomförande för två gruppbostäder pågår för närvarande i Ursvik.
Behovet av ytterligare gruppbostäder, servicebostäder samt särskilt anpassat boende
ökar i takt med ökad befolkning. Uppdrag och planering av framtida inhyrning måste
påbörjas och inkluderas i kommande plan- och exploateringsprocess.

Äldre
Inom planperioden bedöms nuvarande kapacitet motsvara behovet. På längre sikt behöver kapacitet för fler särskilda boenden för äldre tillkomma. Antalet boendeplatser
vid Ekbacken kan komma att påverkas under planperioden på grund av myndighetskrav
vad gäller avdelningsstorlek. Valfrihetssystemet enligt LOV gör att planeringen blir mer
komplex. Verksamhetens behov av tillkommande lokaler beror på vilken strategi staden
väljer.

Kultur och fritid
Investeringar inom Kultur och fritid är delvis kopplade till investeringar vid skolor. Nya
idrottshallar i samband med nya skolprojekt förslås dimensioneras så att även behov
inom kultur och fritidsområdet kan tillgodoses och ett högt lokalutnyttjande kan uppnås. Idrottshall för gemensam användning av skola respektive Kultur och fritid pågår
vid Örskolan.
Övriga projekt inom kultur och fritidsområdet avser projekt som är mer beroende av
ambition och prioriteringar. Bland dessa finns bland annat fritidsgårdar, bibliotek, kultur och övriga lokaler för idrottsaktiviteter.

56

136

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

Bilaga 4 – IT-prislista
Priserna i denna prislista gäller hela året 2019 för Sundbybergs stads IT-verksamhet
(exklusive bolagen). I användarkonton ingår servicedesk, stadens IT-support, nätverksteknik, lagring. IT-säkerhet samt delar av Office-paketet som ingår i respektive nivå av
användarkonto.
Pris för IT-utrustning per år (kr)

2019

Datorer
Bärbar dator standard

4 400

Bärbar dator standard "fleranvändare"

5 800

Workstation

6 301

Stationär

3 477

Stationär "fleranvändare"

4 677

Elevdator (Windows 10)

3 600

Elevdator (Chromebook)

1 300

Bildskärm och dockningsstation
Dockningsstation för bärbar dator

480

Skärm 24 tum

480

Skärm 27 tum

624

Användarkonton (Typ av användare)
Online-användare

1 506

Kontorsanvändare

4 907

Anställd utbildning*

2 570
75

Elever*

* medarbetare och elever inom utbildning har en annan
form av licenskostnader med ett lägre pris.

Beskrivning av användarkonton
Online-användare

Online-användaren har tillgång till Officepaketet
med tillhörande molntjänster via webbläsare.

Kontorsanvändare

Kontorsanvändaren har tillgång till Officepaketet
med tillhörande molntjänster lokalt på sin egen dator samt via webbläsare.

Anställd inom utbildning

Medarbetare inom utbildning har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster lokalt på sin
egen dator samt via webbläsare.

57

137

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

Bilaga 5 – Tilläggsuppdrag till Sundbybergs stads budget
2019 med plan 2020-2021, beslutade på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018
1. Hela staden ska minska sina utsläpp från el och värme samt resor och
transporter och att alla verksamheter ska ha noll nettoutsläpp senast år
2030.
2. Staden ska utreda möjligheten att införa koldioxidbudgetering
3. Staden ska utreda möjligheten att divestera, det vill säga flytta kapital
som är investerat i företag vars verksamhet huvudsakligen kretsar
kring fossil energi
4. Staden ska påbörja ett arbete för att inrätta Mentors in Violence Prevention, en våldsförebyggande metod för grundskolan
5. Staden ska fortsätta arbetet med införandet av Rinkebymodellen
6. Staden ska minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och beskärning av buskage.
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 34

Dnr: KS-0454/2018

20 (54)

Investeringsprojekt 90802– Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till exploatering av Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 beslut om att godkänna systemhandling och genomföra
projektet
Beslutsunderlag
 Systemhandling Fröfjärden daterad den 27 maj 2017 inklusive bilagor med
avvikelselista kvarstående utredningspunkter den 14 september 2018
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 20 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 22 februari 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad arbetar för att möjliggöra utbyggnad och exploatering av
bostäder, kontor, handel och grönområden i området mellan stadsdelarna
Hallonbergen och Ör. Detaljplan för fastigheten Fredspipan 1 samt del av
fastigheterna Fröfjärden 1, Fröfjärden 7 och Sundbyberg 2:30 antogs av
kommunfullmäktige den 26 november 2018. Samtidigt godkändes
exploateringsavtal för området.
I samband med att nya kvarter ska byggas utvecklar staden den allmänna
platsmarken med nya vägar och ledningsomläggningar. Exploateringen ska ge goda
förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt stärka sambanden mellan
stadsdelarna. Området ska upplevas grönt med nya stadsgator och parkstråk.
Exploatören Sundbypark Bo 5 AB, dotterbolag till Skanska, ska enligt
exploateringsavtalet genomföra och bekosta allmän platsmark. Staden bekostar
dock genomförandet av del av Ursviksvägen och del av Östra Madenvägen. Staden
har genomfört en systemhandlingsprojektering som ska utgöra underlag för att
projektera och genomföra allmän platsmark inom projektet.
Projektering och genomförande beräknas starta under 2019 och pågå fram till och
med hösten 2027 med återrapportering våren 2028, beroende på exploatörens
tidsplan.
Stadens totala kostnadsåtagande i och med investeringen, som redovisas inom
projekt 90802, beräknas till 63 mnkr där byggherre- och projekteringskostnader
motsvarar 38,5 mnkr och entreprenadkostnad 24,5 mnkr. Av dessa avses 6,7 mnkr
att vidarefaktureras, varav 1,7 mnkr till Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB)
och 5 mnkr till exploatören för kostnader i samband med förstudie och
systemhandling. Den totala kostnaden för stadens del av Ursviksvägen och del av
Östra Madenvägen beräknas då till 56,3 mnkr. Utöver detta tillkommer ytterligare 4
mnkr avseende projektorganisationen för stadsutvecklingsprojektet HallonbergenÖr
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

21 (54)

Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde 21 februari 2019.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Systemhandling avseende investeringsprojekt 90802 Fröfjärden daterad den 27
maj 2018, inklusive tillhörande Avvikelselista daterad 14 september 2018 och
Kvarstående undersökningspunkter daterad 14 september 2018, godkänns
2. Investeringsprojektet ska gå vidare till projektering och genomförande.
3. Investeringsmedel för projektering och genomförande, inklusive tidigare
upparbetade medel, fastställs till sammanlagt 67 mnkr.
4. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2019.
5. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens befintliga
investeringsram.
6. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2020 och framåt.
Särskilt yttrande
Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) anmäler
gemensamt särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt 90802– Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till exploatering av Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 beslut om att godkänna systemhandling och genomföra
projektet
Beslutsunderlag
 Systemhandling Fröfjärden daterad den 27 maj 2017 inklusive bilagor med
avvikelselista kvarstående utredningspunkter den 14 september 2018
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 20 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 22 februari 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad arbetar för att möjliggöra utbyggnad och exploatering av
bostäder, kontor, handel och grönområden i området mellan stadsdelarna
Hallonbergen och Ör. Detaljplan för fastigheten Fredspipan 1 samt del av
fastigheterna Fröfjärden 1, Fröfjärden 7 och Sundbyberg 2:30 antogs av
kommunfullmäktige den 26 november 2018. Samtidigt godkändes
exploateringsavtal för området.
I samband med att nya kvarter ska byggas utvecklar staden den allmänna
platsmarken med nya vägar och ledningsomläggningar. Exploateringen ska ge goda
förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt stärka sambanden mellan
stadsdelarna. Området ska upplevas grönt med nya stadsgator och parkstråk.
Exploatören Sundbypark Bo 5 AB, dotterbolag till Skanska, ska enligt
exploateringsavtalet genomföra och bekosta allmän platsmark. Staden bekostar
dock genomförandet av del av Ursviksvägen och del av Östra Madenvägen. Staden
har genomfört en systemhandlingsprojektering som ska utgöra underlag för att
projektera och genomföra allmän platsmark inom projektet.
Projektering och genomförande beräknas starta under 2019 och pågå fram till och
med hösten 2027 med återrapportering våren 2028, beroende på exploatörens
tidsplan.
Stadens totala kostnadsåtagande i och med investeringen, som redovisas inom
projekt 90802, beräknas till 63 mnkr där byggherre- och projekteringskostnader
motsvarar 38,5 mnkr och entreprenadkostnad 24,5 mnkr. Av dessa avses 6,7 mnkr
att vidarefaktureras, varav 1,7 mnkr till Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB)
och 5 mnkr till exploatören för kostnader i samband med förstudie och
systemhandling. Den totala kostnaden för stadens del av Ursviksvägen och del av
Östra Madenvägen beräknas då till 56,3 mnkr. Utöver detta tillkommer ytterligare 4

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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mnkr avseende projektorganisationen för stadsutvecklingsprojektet HallonbergenÖr
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde 21 februari 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Systemhandling avseende investeringsprojekt 90802 Fröfjärden daterad den 27
maj 2018, inklusive tillhörande Avvikelselista daterad 14 september 2018 och
Kvarstående undersökningspunkter daterad 14 september 2018, godkänns
2. Investeringsprojektet ska gå vidare till projektering och genomförande.
3. Investeringsmedel för projektering och genomförande, inklusive tidigare
upparbetade medel, fastställs till sammanlagt 67 mnkr.
4. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2019.
5. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens befintliga
investeringsram.
6. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2020 och framåt.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör
Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
I juni 2015 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsledningskontoret att påbörja
detaljplanearbete för bostäder och kontor på del av kvarteren Fröfjärden samt
Fredspipan i Hallonbergen. Staden vill omvandla området från kontorspark och
parkeringsplatser till bostäder, verksamheter, förskola samt stadsgator och torg.
Detaljplanen innehåller fem nya bebyggelsekvarter med varierande byggnadshöjder i
två till nio våningar samt ett högre hus på 15 våningar. Kvarteren rymmer cirka 770
nya bostäder, en förskola och lokaler med centrumverksamhet i bottenvåningarna.
Parkstråk förlängs centralt genom området och nya stadsgator med trädplanteringar
byggs.
Exploateringen ska ge goda förutsättningar för gång-, cykel och kollektivtrafik och
sambanden mellan stadsdelarna ska stärkas. Stadsgator och parkstråk ska bidra till
att området upplevs grönt.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2016 att godkänna förstudie avseende
ombyggnad av Ursviksvägen och Gesällvägen kopplat till exploateringen av
Fröfjärden 1 och Fredspipan 1 och att påbörja program avseende ombyggnaden.
Stadsledningskontoret har tagit fram en systemhandling för att utreda behov och
förutsättningar för allmän platsmark i samband med detaljplanen samt beskriva och
kostnadsberäkna den kommunala investeringen. Handlingen, inklusive tillhörande
avvikelselista och kvarstående undersökningspunkter, ska ligga till grund för
kommande projektering och genomförande av projektet.
Enligt exploateringsavtal tecknat med exploatören Sundbypark Bo 5 AB,
dotterbolag till Skanska, kommer exploatören att utföra projektering av
bygghandling och produktion av allmän plats inom detaljplaneområdet.
Syfte
Syftet med projektet är nybyggnad, ombyggnad och anpassning av allmän platsmark
i samband med exploatering enligt detaljplanen för Fröfjärden, inklusive tillhörande
ledningssamordning. Syftet med systemhandlingen är att redovisa planerade
åtgärder enligt ovan samt att ligga till grund för investerings- och driftkalkylerna.
Omfattning och avgränsningar
Omfattning
Projektet omfattar projektering och genomförande av ny- och ombyggnad av
allmän platsmark, inklusive tillhörande ledningssamordning, för att möjliggöra
exploatering enligt detaljplanen. Ett projektöverskridande mål för Hallonbergen Ör
är att prioritera gående och cyklister.
I enlighet med exploateringsavtalet detaljprojekterar, genomför och bekostar
exploatören allmän platsmark. Staden bekostar del av utförandet avseende del av
Ursviksvägen och del av Östra Madenvägen samt medföljande ledningsomläggning
där.

144

Stadsledningskontoret
Helen Lenman/Emma Svensson

2019-02-22
Dnr KS-0454/2018

4 (8)

Delprojektet omfattar:


Ny sträckning av Gesällvägen ut till Ursviksvägen, befintlig cirkulationsplats
tas bort. Gesällvägen utvecklas till en livligare stadsgata.



Ursviksvägen från Enköpingsvägen söderut till och med korsningen med
Östra Madenvägen utvecklas till en stadsgata med parkkaraktär.



Två nya gator: Lodgatan och Lärlingsgatan.



Östra Madenvägen förlängs ut till Ursviksvägen.



Frötorget och Frögränd.



Dagvattenhantering, VA och belysning.



Tillhörande ledningssamordning, med hänsyn tagen till planerad
exploatering.

Figur 1: Omfattning av projektet
Avgränsningar
I samband med utvecklingen av området görs följande avgränsningar:
 Befintliga delen av Östra Madenvägen, väster om Gesällvägen, tillhör
angränsande delprojekt Freden Större, förutom anpassningar av norra
sidans gång- och cykelbana, angränsande kv. D, se figur 1.
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Gesällvägen söder om korsningen med Östra Madenvägen ingår i delprojekt
Freden Större.



Parken öster om Ursviksvägen som är en del av detaljplanen omfattas inte
av delprojektet, förutom justering av botten i Råstabäcken inom ramen för
flytt av dagvattenkulverten.



Ursviksvägens korsning med Enköpingsvägen ingår inte i delprojektet.



Exploatören ansvarar för detaljprojektering och produktion av allmän
platsmark inom detaljplaneområdet.



Exploatören ansvarar för och utför arbeten inom kvartersmark.



Respektive ledningsägare, inklusive SAVAB, ansvarar för projektering och
genomförande av sina respektive ledningsarbeten. Arbetena utförs i
samordning med byggaktörens arbeten.

Ekonomi
I enlighet med exploateringsavtalet fördelas kostnaderna så att exploatören bekostar
allmän plats inom detaljplaneområdet, utom del av Ursviksvägen och del av Östra
Madenvägen samt medföljande ledningsomläggning där, vilket bekostas av staden.
Staden har i egen regi utfört förstudie och systemhandling överlämnas till
exploatören efter fullmäktiges beslut i föreliggande ärende. Genomförandet av
entreprenadarbetet kommer sedan entreprenören att ansvara för. Stadens del av
entreprenadkostnaden gällande del av Ursviksvägen och del av Östra Madenvägen
kommer vid färdigställande att vidarefaktureras till staden. Under åren fram till och
med slutbesiktning kommer staden ha kostnader för detaljprojektering motsvarande
del av Ursviksvägen och del av Östra Madenvägen, granskning av exploatörens
bygghandlingar för allmän platsmark, byggkontrollant, besiktning och
projektledning.
När hela anläggningen, eller del av den enligt senare överenskommelse, är
färdigställd och besiktigad kommer anläggningen som exploatören ansvarat för att
överlämnas till staden.
Staden inrättade år 2010 en projektorganisation för att driva stadsutvecklingsprojektet, STUP, i Hallonbergen och Ör. Kostnader kopplat till projektorganisationen måste nu aktiveras kopplat till anläggningsprojekten som genomförs i
Hallonbergen och Ör. Avseende investeringsprojekt 90802 är det en kostnad på 4,0
mnkr kronor som avser projektorganisation som ska belasta investeringen.
Stadens kostnadsåtagande
Staden kostnadsåtagande i och med investeringsprojektet kan delas upp i två delar;
byggherre- och projekteringskostnader för hela projektet och entreprenadkostnad
för stadens egna delar.
Stadens totala kostnadsåtagande i och med investeringen, som redovisas inom
projekt 90802, beräknas till 63 mnkr där byggherre- och projekteringskostnader
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motsvarar 38,5 mnkr och entreprenadkostnad 24,5 mnkr. Av dessa avses 6,7 mnkr
att vidarefaktureras, varav 1,7 mnkr till SAVAB och 5 mnkr till exploatören för
kostnader i samband med förstudie och systemhandling. Den totala kostnaden för
stadens del av Ursviksvägen och del av Östra Madenvägen beräknas då till 56,3
mnkr. Enligt senaste prognosen för projektet kommer kostnaderna, exklusive redan
upparbetade medel, att fördela sig över kommande år på följande sätt:
2019: 3,1 mnkr
2020: 13,2 mnkr
2021: 24,5
2022-2024: 1,4 mnkr per år
2025-2026: 1,2 mnkr per år
2027-2028: ca 1,0 mnkr per år
Utöver detta tillkommer ytterligare 4 mnkr avseende projektorganisationen för
stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör.
Prognosen förutsätter vidarefakturering till staden under 2020 och 2021. Stadens
vidarefakturering till SAVAB och exploatören är ännu inte tidsatt.
Enligt exploateringsavtalet kommer exploatören att i bygghandlingsskedet i samråd
med staden ta fram en ny kalkyl avseende de delar av anläggningen som staden ska
bekosta. Kalkylen med mer detaljerade underlag ska godkännas av staden för att
staden ska bekosta utförandet.
Ökade kostnader
Utifrån ett anskaffningsvärde på 60,3 mnkr beräknas kapitaltjänstkostnaderna för
staden till 3,2 mnkr per år från och med år 1. Genomsnittlig avskrivningstid för
projektet beräknas för år 1 till 27 år för gata och 17 år för belysning med en
internränta på 1,5 procent.
Investeringen kommer att medföra ökade driftkostnader för gator och park inom
hela detaljplaneområdet beräknat till 0,63 mnkr per år.
Tidsplan
Projektering och genomförande föreslås pågå fram till och med hösten 2027 med
återrapportering våren 2028, beroende på byggaktörens tidsplan.
Tidsplan med deltider tas fram av exploatören och godkänns av staden.
Kopplingar till andra projekt
Byggprojektledaren ansvarar för att säkerställa samordning och kommunikation till
angränsande projekt. Följande delprojekt och detaljplaner angränsar till projektet
Fröfjärden:
 Delprojekt 90803 – Ny väganslutning till Enköpingsvägen vid Fröfjärden 5
(Coop)
 Delprojekt 90804 – Klockstapeln
 Delprojekt 90807 – Ursviksvägen
 Delprojekt 90805 – Freden Större
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Projekt Madendalen
Detaljplan för bostäder och park på del av fastigheterna Gullvivan 2,
Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 (Klockstapeln) i Ör
Detaljplan för bostäder, centrumfunktioner, förskola, fastigheten Freden
Större 11 och del av Sundbyberg 2:30 vid Rissneleden/Gesällvägen i
Hallonbergen
Detaljplan för del av Fröfjärden 1, vid Enköpingsvägen
Detaljplan för Operan/Dramaten

Risker
En riskanalys är utförd i projektet och följande huvudsakliga risker har identifierats:

Risker

Åtgärder

Brist på konsulter (teknikspecialister,
byggledare, projekteringsledare) vid
byggprojektledarens sammansättning av
gruppen vid granskning av Skanskas
handlingar. Detta på grund av generell
resursbrist i branschen.

- Resursplanering i god tid.
- Säkerställa ramavtal för konsulttjänster
finns. Kontinuerlig dialog med
ramavtalskonsulter från Projektenhetens
sida.
- Dialog med Skanska gällande
projekteringstidplan.
- Säkerställ att underlag gällande
markmiljö och geoteknik är kompletta.
- Noggrann ledningsutsättning innan
produktionsstart.

Oidentifierade projektförutsättningar
uppmärksammas i ett sent skede, ex.
befintliga ledningar, markförhållanden
och föroreningar. Detta på grund av
otillräckliga underlag eller
undersökningar.
Klagomål från tredje man på grund av
att området upplevs rörigt.

- Regelbunden och uppdaterad
information till tredje man.
- Göra en kommunikationsplan.

Prioriteringar
Projektet ska genomföras med fokus på kostnad.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträden den 19 februari 2019 och
framför i sitt yttrande att nämnden ställer sig bakom systemhandlingen i stort men
vill lyfta några omständigheter inför kommande detaljprojektering.
Det gäller angöringsplatser och cykelbana i relation till träd och belysning, placering
av busshållplatser samt behov av angöringsficka för avfallshantering på Östra
Madenvägens norra sida.
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Stadsledningskontoret konstaterar att detta är punkter som finns med i
systemhandlingen, avvikelselistan och listan med kvarstående utredningspunkter
och kommer att tas om hand i detaljprojekteringen.
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Inledning
I samband med stadsutvecklingen i Hallonbergen Ör ska delområdet Fröfjärden exploateras.
En ny detaljplan för området är under framtagande. Området omfattar Ursviksvägens norra
del mot Enköpingsvägen, ny sträckning Gesällvägen, de nya gatorna Lodgatan och
Lärlingsgatan samt förlängning av Östra Madenvägen, se figur 1 nedan.

Figur 1. Projektområde Fröfjärden

Förutsättningar
Området förändras från att ha bestått av parkering, öppna ytor och större trafikleder till att
utgöras av nya kvarter med bostäder/verksamhet/förskola samt gator av stadskaraktär.
Sambanden mellan stadsdelarna stärks och miljöerna för gående och cyklister görs mer
attraktiva.

Trafik
Dimensionerande fordon
Boggibuss ska vara dimensionerande i korsningen Gesällvägen/Ursviksvägen. Östra
Madenvägen ska kunna hantera 12m lastbilar, men inte busstrafik i dagsläget.

2
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Lärlingsgatan enkelriktas med infart i väst. Utfart mot Ursviksvägen ska endast ske söderut.
Ska trafikeras med sopbil.
Trafikflöden
I förstudien1 hänvisas till Tekniska förutsättningar 2 i vilken en trafikprognos för 2025 tog
fram. Trafikprognosen redovisar följande flöden
Gata

Flöde
(dygnstrafik)

Ursviksvägen, norr om Gesällvägen

14 900

Ursviksvägen, söder om Gesällvägen

11 500

Gesällvägen, norr om Lodgatan

3 400

Gesällvägen, söder om Lodgatan

3 000

Lodgatan

1 600

Östra Madenvägens förlängning

1 500

Hastigheter
Enligt Mobilitetsprogrammet 3 ska Ursviksvägen och Gesällvägen skyltas med 40km/h och
Lodgatan 30km/h. Lärlingsgatan och Östra Madenvägens förlängning finns inte med i
Mobilitetsprogrammet, men gator som inte är huvudgator och lokalgator med uppsamlande
funktion har 30km/h.

Busshållplatser
Hållplatser ska finnas i båda riktningar längs Ursviksvägen.
En hållplats i norrgående riktning ska finnas i Gesällvägens södra del.
Det utrymme som finns tillgängligt i gaturummet tillåter i flera fall inte en
hållplatsutformning av god standard. Måtten har dock redovisats i sektioner som beslutats och
staden ska föra en fortsatt dialog med Trafikförvaltningen.

Detaljplan
En detaljplan är under framtagande. Utgångspunkten för projekteringen är den detaljplan med
höjder i korsningar som ligger ute på samråd, exklusive höjden mitt på Lodgatan vilken har
utgått.
De fastighetsgränser som utgör underlag är från samrådshandlingen för ny DP.
I projekteringen förutsätts att de byggnader, inkl. kontorsbyggnaden i kv. Styråran, som finns
i illustrationen byggs i samband med gatan.

1

Förstudie Klockstapeln i Sundbybergs stad 2017-11-22
Tekniska förutsättningar, Kv Frösjärden 2015-12-16
3
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad, gäller från 2018-01-01
2

3
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Sophantering
Angöring för sopbil får inte anläggas längs Ursviksvägen och Gesällvägen utan finns på
Lärlingsgatan, Lodgatan samt Östra Madenvägen.

Dagvatten
Ytvattnet leds från körytor, gångbanor och cykelbanor till planteringsytor samt brunnar. I
planteringsytorna infiltrerar vattnet och fördröjs i skelettjord, där så är möjligt. Det finns tre
typer av dagvattenbrunnar; kombinerad luft- och infiltrationsbrunn, dagvattenbrunn (med
bräddfunktion till dagvattenledning) där vattnet leds via fördelningsledningar till skelettjordar
samt dagvattenbrunn där vattnet leds direkt till dagvattenledning. Invid skelettjordarna finns
dräneringsledningar där dagvatten samlas upp och leds till dagvattennätet.
Vid skyfall ska ytvattnet ledas längs gatorna till en lågpunkt i korsningen Ursviksvägen/Östra
Madenvägen där det även ska kunna rinna över kantstenen och vidare ner mot Råstabäcken.

Befintligt
Området utgörs idag av gator, parkeringar, gräsytor och ytor med växtlighet såsom träd och
buskar. Ursviksvägen är en väg med flera körfält i varje riktning samt en cirkulationsplats där
Gesällvägen ansluter. Gesällvägen sträcker sig från Östra Madenvägen mot nordväst samt
ansluter även till Ursviksvägen.
I området finns gång- och cykelbanor, vilka till största delen är avskilda från gatorna. Ett antal
passager finns i plan längs Gesällvägen. I norra delen av området finns en gångtunnel under
Ursviksvägen. I anslutning till tunneln finns en busshållplats i vardera riktningen.
Avvattning sker till dagvattenbrunnar, längs Ursviksvägen finns svackdiken.

Utförande
Ursviksvägen
Ursviksvägen är en huvudled, men den befintliga vägen smalnas av för att få gatukaraktär.
Körbanan görs bomberad och dess fält avgränsas med en refug i avvikande material. Norr om
Gesällvägen görs en upphöjd refug med kantsten, medan söder om Gesällvägen görs en yta
med smågatsten i nivå med körytan.
På västra sidan anläggs en möbleringszon innehållande plantering, träd, angöring och
busshållplats. Innanför den anläggs en gångbana. Vid kv. Fredspipan anläggs en angöring
med två platser, vid kv. Långskeppet två angöringar med två platser samt vid kv. Ankaret en
angöring med två platser.
På östra sidan anläggs en möbleringszon med planteringar/träd och busshållplats, följt av en
cykelbana, plantering med träd samt en gångbana.
Behov av extra intagsbrunnar i ytan mellan gång- och cykelvägen utreds vidare i samband
med detaljprojektering.
Då det ännu inte är beslutat vilket hållplatsläge som ska gälla längs Ursviksvägen, har två
alternativ ritats in. Dels norr om Gesällvägens anslutning och dels söder om korsningen.
4
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I korsningen Ursviksvägen/Östra Madenvägen finns en lågpunkt för området. Här finns dels
en vanlig dagvattenbrunn, men här sänks kantstenen för att dagvatten vid skyfall ska kunna
rinna över gång- och cykelbanan och vidare ner till Råstabäcken.
Gator som ansluter till Ursviksvägen regleras med väjningsplikt.
I norra delen rivs gc-porten under Ursviksvägen. Ytan nordöst om porten fylls upp för att
skapa en yta med avrinning till befintligt svackdike längs Ursviksvägen.
Öst om Ursviksvägen planeras en pumpstation för spillvatten. Ingen anslutning har utretts i
detta skede.

Gesällvägen
Gesällvägen får en ny sträckning från den befintliga korsningen med Östra Madenvägen för
att ansluta längre norrut mot Ursviksvägen. Gesällvägen görs bomberad och ska trafikeras av
busstrafik.
En hållplats i norrgående riktning finns placerad längs Gesällvägen, precis norr om
korsningen med Östra Madenvägen.
Väst om gatan anläggs en möbleringszon innehållande plantering, träd och angöring. Innanför
den anläggs en cykelbana följt av en gångbana närmast fastighetsgräns. Vid kv. Råseglet
anläggs en angöring med två platser, vid kv. Styråran anläggs en angöring med en plats och
vid kv. Ankaret en angöring med två platser.
Öst om gatan anläggs en möbleringszon med planteringar/träd, angöring och busshållplats,
följt av en gångbana närmast fastighetsgräns. Vid kv. Fredspipan anläggs en angöring med två
platser, vid kv. Långskeppet anläggs två angöringar á två platser.
I korsningen med Lärlingsgatan görs markbeläggningen sammanhängande mellan Frötorget
och Lärlingsgatan, även i körbanan. Fasad kantsten 50mm skiljer Gesällvägen från anslutande
Lärlingsgatan och Frötorget.
Korsningen Gesällvägen/Östra Madenvägen markeras med avvikande material innan
övergångsställen på respektive ben. På grund av den lilla höjdskillnaden mellan korsningen
Gesällvägen/Lärlingsgatan och denna korsning och har den inte gjorts upphöjd, då lutningen
däremellan blir alltför liten.

Lodgatan
Lodgatan är en ny gata som i väst ansluter vid befintlig byggnad och det som idag heter
Gesällvägen och går ner till det som blir Gesällvägens nya sträckning. Gatan görs bomberad.
Nordöst om gatan anläggs en möbleringszon innehållande plantering, träd och angöring.
Innanför den anläggs en gång- och cykelbana närmast fastighetsgräns.
Sydväst om gatan anläggs en möbleringszon innehållande plantering, träd och angöring.
Innanför den anläggs en gångbana närmast fastighetsgräns. Vid kv. Ankaret anläggs en
angöring med två platser och mitt emot på andra sidan vägen anläggs en angöring med två
platser.
5
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Lärlingsgatan
Lärlingsgatan är en ny gata som binder ihop Gesällvägen och Ursviksvägen. Gatan är
enkelriktad och byggs med tvärfall.
På södra sidan anläggs en gångbana för att sedan följas av förgårdsmark inne på fastighet.
På norra sidan anläggs en möbleringszon med planteringar, dock inga träd p.g.a. ledningar.
Innanför möbleringszonen anläggs en gångbana som angränsar till förgårdsmark inne på
fastighet. Norr om gatan i kv. Långskeppet planeras en förskola. Längs denna sida anläggs en
angöring med två platser samt en angöring för sopbil i anslutning till miljörummet.
Dagvattenledning läggs på norra sidan för att ansluta dagvattenbrunnar till dagvattennätet i
Ursviksvägen.
Gatan avskiljs från gångytor och plantering med kantsten, men även vid in- och utfart till
gatan passeras en kantsten, 5cm fasad, vid passage över gångbanor som går längs med
Gesällvägen och Ursviksvägen.

Östra Madenvägens förlängning
Denna del ansluter Östra Madenvägen med Ursviksvägen och byggs med tvärfall lika
befintliga Östra Madenvägen.
Norr om gatan anläggs en möbleringszon med planteringar (oklart med träd p.g.a. ledningar)
och angöring. Närmst korsningen med Gesällvägen anläggs en angöring för sopbil i
anslutning till miljörummet och mellan sopbilsangöringen och garageinfarten anläggs en
angöring med två platser. Innanför detta anläggs en cykelbana följt av en gångbana närmast
fastighetsgräns.
Söder om gatan anläggs en möbleringszon med planteringar (oklart med träd p.g.a. ledningar).
Innanför denna anläggs en gångbana.
Dagvattenledning läggs på norra sidan för att ansluta dagvattenbrunnar till dagvattennätet i
Ursviksvägen. Ledningen görs med täta fogar för att förhindra rotinträngning p.g.a. närheten
till träden.
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Tony Berglund, Sweco

Systemhandling

Upprättat datum

VA

VA

Gata

3

4

Avsteg gällande beräkning av dagvattenflöden
motsvarande avrinning från Naturmark.
Beräkningarna kring fördröjningar som utfördes i
projektet visade att fördröjningsvolymerna som
behövde tillskapas med detta krav blev orimligt
stora när både rinntid och avrinningskoefficient
ansattes till att motsvara naturmark.
Fördröjningsvolymerna som togs fram inom detta
projekt utgår därför från
att flödet skall fördröjas till att motsvara ett
naturmarksflöde i avseende endast på
avrinningskoefficienten, medan rinntiden sätts
lika som befintlig situation, d.v.s. urban miljö.
Detta gjordes i överenskommelse med SAVAB, Ida
Nyberg i möte 2017-05-30.
Minskad skyddszon mellan kombinerad gångSkyddszon är 0,3 m mot
/cykelbana och längsgående angöring på Lodgatan längsgående angöring på
p.g.a. platsbrist inom gatusektionen och behov av Lodgatans norra sida.
angöringszon för avfall på båda sidor av gatan.

Sundbybergs stads
dagvattenpolicy, 2017-0220

VA-Teknisk standard 2017

Skyddszon ska anläggas längs gång- Teknisk handbok
och cykelbana om möbleringszon
saknas /.../
På gata där cykelbana angränsar
mot parkering eller körbana ska en
skyddszon finnas.
Skyddszon ska vara minst 1 m
bred mot körbana och
längsgående parkering.

Självfallsledningar: Rörledning av
plaströr används vid dimension
≤315 mm. Vid dimensioner ≥400
mm används betongrör,
normalavloppsrör. Alternativt väljs
armerade rör.
Vattenflöden beräknas med en Vattenflöden inom
rinntid motsvarande urban
kommunen ska fördröjas och
miljö, lika befintlig situation.
motsvara avrinning från
naturmark.

Kravdokument
VA-Teknisk standard 2017

2017

2017

2017

Version
2017

Bilaga 3

J

J

Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

Godkänt
(J/N)
Beslutat av
Styrgruppen
J

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-10

2018-09-13 -

2018-09-13 -

Datum
Bilagor
2018-09-13 -

Fastställd efter beslut i styrgrupp 2018-09-13

1(6)

Tekniska 180905: Hela Lodgatan behöver
studeras mer i detalj kopplat till bostäder och
verksamheter så gatans funktion säkerställs.
I samband med översynen behöver lösningar
för angöringsplatser, belysning och
träd/plantering ses över så att avvikelse från
Teknisk handbok undviks så långt som
möjligt.
Projektets förslag till styrgruppen :
Avvikelsen godkänns inte. Behoven för
gatans bostäder och verksamheter
inventeras på nytt och gatans planritning
och sektion ses därefter ev. över, om möjligt.
Kvarstående undersökningspunkt inom
ramen för detaljprojekteringen.

Kommentar

Uppdaterat med Tekniskas bedömning och förslag på hantering, för beslut i styrgrupp 2018-09-13

Kompletterat med Orsak och Bilagor för beslut i styrgrupp 2018-08-16

Status

Kap 2.16, sid. 36 N

sid 3

KAP 4.1 /sid 16

Kapitel/sidnr
KAP 4.3 /sid 20

2018-09-13 1.0

2018-09-06 0.3

Version

2018-08-13 0.2

Susanne Hartley

Reviderat datum

Susanne Hartley

Reviderat av

2018-06-27 Susanne Hartley

Avvikelse
Krav
Tillsynsbrunnar/nedstigningsbru Självfallsledningar förses med
nnar i PP/PE.
NB/TB (företrädesvis i betong)

Avsteg angående byte av material från betong till Självfallsledningar: Rörledning
plast (PP/PE) har förankrats med SAVAB. Bekräftat av plaströr PP/PE används vid
i möte med Malena Berge 2018-01-30.
dimensioner ≥400 mm.

Teknikomr.Orsak
Kravet är ett bör-krav. Avsteg angående byte av
VA
material från betong till plast (PP/PE) har
förankrats med SAVAB. Bekräftat i möte med
Malena Berge 2018-01-30.

2

ID
1

Vid behov av avsteg ska ansvariga sakområden konsulteras och beslut om avsteg tas i projektets styrgrupp.

Avsteg från den tekniska handboken tillåts förutsatt att det inte sänker kvaliteten på de lösningar och krav (framtagna av staden) som står i handboken.

90802 Fröfjärden

Upprättat av

Delprojekt

Avvikelselista

Skede

Dokument
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Gata

LA, Gata

Gata

LA, Gata

LA, Gata

5

6

7

8

9

Möbleringszonens bredd med
planteringsytor för träd med
undervegetation är 2,5
respektive 2,7 m på Lodgatan.

Träd planteras i undervegetation av låga buskar
där möbleringszonen är 2,5 m på norra sidan och
2,7 m på den södra sidan av Lodgatan. Bredden på
vegetationsytan är 2,2 m. Bredden på
möbleringszonen är reducerad p.g.a. platsbrist
inom gatusektionen. Skelettjorden är dock minst 3
m bred.

Om träd planteras i yta med
Teknisk handbok
undervegetation ska
möbleringszon vara minst 3 meter
bred.

Skyddszon ska anläggas längs gång- Teknisk handbok
och cykelbana om möbleringszon
saknas /.../
Skyddszon ska vara minst 1 m
bred mot körbana och
längsgående parkering.
Om cykelbana saknas ska
skyddszon finnas på gångbana som
är smalare än 3 meter.

Möbleringszonens bredd med
planteringsytor för träd med
undervegetation är 2,75
respektive 2,5 m på
Gesällvägen.

Träd planteras i undervegetation av låga buskar
där möbleringszonen är 2,75 m på västra sidan
och 2,5 m på den östra sidan av Gesällvägen.
Bredden på vegetationsytan är 2,2 m. Bredden på
möbleringszonen är reducerad p.g.a. platsbrist
inom gatusektionen. Skelettjorden är dock minst 3
m bred.

Om träd planteras i yta med
Teknisk handbok
undervegetation ska
möbleringszon vara minst 3 meter
bred.

Skyddszon ska anläggas längs gång- Teknisk handbok
och cykelbana om möbleringszon
saknas /.../
På gata där cykelbana angränsar
mot parkering eller körbana ska en
skyddszon finnas.
Skyddszon ska vara minst 1 m
bred mot körbana och
längsgående parkering.

När träd planteras i
Bredden på vegetationsytan är vegetationsytor bör bredden på
2,2 m.
vegetationsytan vara minst 3
meter.
Träd planteras i undervegetation av låga buskar
Möbleringszonens bredd med Om träd planteras i yta med
Teknisk handbok
där möbleringszonen är 2,0 m på Ursviksvägens
planteringsytor för träd med
undervegetation ska
östra sida, mellan cykelbana och gångbana.
undervegetation är 2,0 på
möbleringszon vara minst 3 meter
Bredden på vegetationsytan är 2,0 m. Bredden på Ursviksvägens östra sida,
bred.
möbleringszonen är reducerad p.g.a. att den
mellan cykelbana och
ligger mellan cykel- och gångbana och inte vid
gångbana.
När träd planteras i
körbanan. Skelettjorden är dock minst 3 m bred.
vegetationsytor bör bredden på
Bredden på vegetationsytan är vegetationsytan vara minst 3
2,0 m.
meter.

Skyddszon är 0,55 m för
Gesällvägens västra sida.

Minskad skyddszon mellan cykelbana och
längsgående angöring p.g.a. platsbrist inom
gatusektionen.

Bredden på vegetationsytan är När träd planteras i
2,2 m.
vegetationsytor bör bredden på
vegetationsytan vara minst 3 m.

Skyddszon är 0,5 m mot
längsgående angöring på
Lodgatans södra sida.

Minskad skyddszon mellan gångbana och
längsgående angöring på Lodgatan p.g.a.
platsbrist inom gatusektionen och behov av
angöringszon för avfall på båda sidor av gatan.

2017

2017

2.10.1/sid 27

2017 2.18/sid 37

2.10.1/sid 27

2017 2.18/sid 37

Kap 2.16/sid 36

2.10.1/sid 27

Ja

Ja

Nej

Ja

Kap 2.16, sid. 36 N

2017 2.18/sid 37
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Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-02,
T-30.1-FRÖF-03,
T-31.2-FRÖF-01
t.o.m -04

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-05,
T-30.1-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-07

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-05,
T-30.1-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-07

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-06,
T-30.1-FRÖF-07,
T-31.2-FRÖF-10

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-10
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Tekniska 180905: Notera att minimibredd 3
m för vegetationsytan är ett bör-krav. Se
avvikelse nr 6.

Tekniska 180905: Notera att minimibredd 3
m för vegetationsytan är ett bör-krav. Se
avvikelse nr 6.

Tekniska 180905: Gatusektionen på
Gesällvägen behöver studeras mer i detalj för
att se om justeringar kan göras för att hitta
bättre totallösning kopplat till funktioner så
som angöring, belysning och träd/plantering.
Kanske kan gångbana smalnas av i
kombination med att krav ställs på exploatör
att dörrar här ska öppnas inåt i fastigheten.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Möjligheten att
justera gatusektionen för Gesällvägen så att
inga avvikelser från teknisk handbok görs
utreds. Kvarstående undersökningspunkt
inom ramen för detaljprojekteringen.

Tekniska 180905: Notera att minimibredd 3
m för vegetationsytan är ett bör-krav. Vid
användning av skelettjord är det ok med
mindre än 3 m på buskskikt. Viktigt dock att
skelettjorden blir 3 m.

Se kommentar avvikelse nr 4.

Bilaga 3
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Lastplats för avfallshantering
för bostäder och verksamhet
anordnas på allmän gata på
Lodgatan.

Intagsbrunn med
fördelningsledning ut i
skelettjorden samt en
bräddfunktion.

Angöring för avfallshantering sker på allmän gata
på Lodgatan p.g.a. utformning av bostäder och
verksamhet utan plats för avfallshantering på
kvartersmark.
I Teknisk handbok kap. 2.7.2 på sidan 20 står det
att "Där angöring på fastighetsmark inte är möjlig
eller anses olämplig får det ske på lokalgata utan
uppsamlande funktion." Lodgatan är en lokalgata
utan uppsamlande funktion.

Begränsning av användandet av kombinerad luftoch intagsbrunn p.g.a. att skelettjorden inte kan
dras ut i de hårdgjorda ytorna överallt. En
avvattningslösning med bl.a. intagsbrunn med
fördelningsledning ut i skelettjorden samt en
bräddfunktion föreslås.

10 GATA/
AVFALL

11 Gata

Teknisk handbok

Brunn typ TLV 2333 Clarova el. likv. Teknisk handbok
Ställs på skelettskärven för luftoch dagvattentillförsel till
skelettjord. 1 st per träd.

Avfallslösning för bostäder och
verksamheter ska lösas på
kvartersmark oavsett val av
lösning (inkast sopsug,
underjordsbehållare, soprum).

2017 Typritning
THVB003

2017 kap. 2.7.1 s. 20

STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Nej

N

Styrgruppen

Styrgruppen

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-02,
T-31.2-FRÖF-01
(se även övriga
planer och
sektioner)

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-06
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Tekniska 180905: Utredning genomförs i
STUP HÖR angående vattentillförsel från gata
till skelettjord för att hitta en
infiltrationslösning som renar dagvatten från
fosfor i skelettjordar. Susanne Hartley är
projektledare och Sweco ihop med
Tengboms landskapsarkitekter kommer
presentera en lösning på intagsbrunn mellan
gata och skelettjord under vecka 42. Denna
lösning/ modell behöver vi ta hänsyn till och
revidera efter.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Utformning av
intagslösning av dagvatten till
skelettjordarna behöver kontrolleras så att
nödvändig rening och fördröjning
säkerställs. Justeras enligt resultatet av
utredningen gällande skelettjordar. Ev.
justering görs inom ramen för
detaljprojekteringen.

Tekniska 180905: Kan Skanskas planerade
lastfar användas även för detta ändamål?
Kan en ficka elimineras på det viset? Staden
och Skanska behöver prata om detta.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Skanska och
Staden undersöker möjligheten att eliminera
en angöringsficka för avfall på Lodgatan.
Kvarstående undersökningspunkt inom
ramen för detaljprojekteringen.

Bilaga 3
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CC-avståndet mellan träd och
stolpar på Gesällvägen och
Lodgatan är mindre än 6 m i
området. Det kortaste
avståndet mellan träd och
stolpe är 3 meter.

CC-avståndet mellan träd och
stolpar mellan gångbana och
cykelbana på Ursviksvägen är
mindre än 6 m. Det kortaste
avståndet mellan träd och
stolpe är 3 meter.

12 Belysning För en bättre gestaltning har CC-avståndet mellan
träd och stolpar reducerats. Det nuvarande
kortaste avståndet mellan träd och stolpe är 3
meter. Anledningen är att få plats med samtliga
nödvändiga fuktioner på gatorna så så som
infarter, angöring, trädallé och belysning.
Korsningarna ligger vidare nära varandra i
området och ställer ytterligarekrav på placering
av belysningsstolparna.
Gäller generellt på Gesällvägen och på den östra
delen av Lodgatan. Där är belysningsstolparnas
höjd 4,5 m. Träden stammas upp ovanför
armaturen. Trädkronans bredd inkräktar inte på
belysningsstolpar. Utredning visar att värden till
belysningsklassen uppfylls.

13 Belysning För en bättre gestaltning har CC-avståndet mellan
träd och stolpar reducerats mellan gångbanan och
cykelbanan på Östra sidan av Ursviksvägen. Det
nuvarande kortaste avståndet mellan träd och
stolpe är 3 meter. Anledningen är att få plats med
så många träd som möjligt i ytan.
Belysningsstolparnas höjd är 4,5 m. Träden kan
stammas upp ovanför armaturen vid behov.
Trädkronans bredd inkräktar inte på
belysningsstolpar. Utredning visar att värden till
belysningsklassen uppfylls.

Belysningsstolpes c/c-avstånd till
träd ska vara minst 6 meter.

Belysningsstolpes c/c-avstånd till
träd ska vara minst 6 meter.

Teknisk handbok

Teknisk handbok

2017

2017

STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
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Kap 2.18 / Sid 37 Nej

Kap 2.18 / Sid 37 Nej

Styrgruppen

Styrgruppen

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-02,
T-30.1-FRÖF-03

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-05,
T-30.1-FRÖF-06
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Tekniska 180905: Se kommentar avvikelse nr
12 gällande avstånd belysning/träd mellan
gångbana och cykelbana längs Ursviksvägen.
Detta gäller dock inte mot körbana på
Ursviksvägen, där det måste vara 6 m.
Projektets kommentar: Projektet har
prioriterat trädplantering enligt
planbeskrivning för Ursviksvägen, men det är
möjligt att gruppera träden på annat sätt
alternativt ta bort träd som står nära
belysningsstolparna.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Trädens placering
och/eller antal mellan gång- och cykelbanan
på Ursviksvägens östra sida justeras så att
minimiavstånd mellan belysning och träd är
4,5 m. Justering görs inom ramen för
detaljprojekteringen.

Tekniska 180905: Placering träd Lodgatan +
Gesällvägen ses över kopplat till belysning
främst, men även till infarter. Belysning ej
närmare än 4,5 m från träd. Ej optimalt med
träd så nära en ganska smal in-/utfart
(Lodgatan).
Projektets kommentar: Detaljplanen
kravställer allé på Gesällv, angörings-fickor är
krav på angöring med minimi-avstånd till
entréer enligt BBR, värden till
belysningsklassen uppfylls. Lägre stolpar gör
att träden kan stammas upp över
armaturerna. Vi har utrett olika möjligheter i
SH, med beslutad gatusektion och hänsyn
tagen även till ledningar, och anser att den
projek-terade lösningen är den bästa kompromissen utifrån de förutsättningarna.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Stadens
kravställare får i uppdrag att avgöra om
vilket avsteg från kraven på angöring,
belysning eller träd som ska göras. Beslut om
detta tas med som kravställning inför
detaljprojektering och ny planritning för
Gesällvägen och Lodgatan tas fram inom
ramen för detaljprojekteringen.

Bilaga 3
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Belysningsstolpe placerad i
utkanten av skyddszonen (som
är 0,55 m) på västra sidan av
Gesällvägen och inkräktar något
på cykelbanan (som är 2,25 m
bred).

18 LA

Andra möbler än
standardmöbler.

Alternativ
materialsammansättning i
skelettjord och ingen tillförsel
av fosfor genom gödsel.

Uppstammade träd har placerats inom
Uppstammade träd placerade i
sikttriangeln vid korsningen Gesällvägen och
sikttriangeln.
Frötorget/Lärlingsgatan. Uppstamning innebär att
god sikt säkerställs. Annars är det svårt att
uppfylla detaljplanens krav på allé p.g.a. ett högt
antal in- och utfarter samt angöring och krav på
belysningens placering.

17 Landskap Ej standardmöbler, pga att det inte finns alla
utföranden, och enhetlighet eftersträvas. Vi
föreslår samma utseende på alla typer av bänkar
och soffor inom området - en möbelfamilj.

På Gesällvägens östra sida är placeringen 0,5
meter till kantstöd från parkeringsficka men
inkräktar då i området för gångbanan.
16 Landskap För att uppfylla Stadens krav på fosforrening av
dagvatten föreslås skelettjordarna användas.
Materialsammansättning i skelettjordar behöver
då anpassas för fosforrening och tillförsel av
fosforgödsling bör undvikas, vilket innebär avsteg
från typritningen enligt Teknisk handbok.

Belysningsstolpe placerad på
15 Belysning För att uppfylla ljusjämnhetens värden till
belysningsklassen fodras ett jämnt avstånd mellan gångbanan (som är 3,3 m här)
belysningsstolparna. Med få möjliga placeringar på östra sidan av Gesällvägen.
på grund av träd, angöring, korsningar och
infarter, har stolpen placerats parallellt med
angöringar i Gesällvägen på östra- och västra
sidan.

På Gesällvägens västra sida är placeringen 0,5
meter till kantstöd från parkeringsficka men
inkräktar då i området för cykelbanan.

14 Belysning För att uppfylla ljusjämnhetens värden till
belysningsklassen fodras ett jämnt avstånd mellan
belysningsstolparna. Med få möjliga placeringar
på grund av träd, angöring, korsningar och
infarter, har stolpen placerats parallellt med
angöringar i Gesällvägen på östra- och västra
sidan.

Teknisk handbok,
Sundbybergs stad

Teknisk handbok

Vid in- och utfart ska en
Teknisk handbok
sikttriangel tillgodoses vilken
varierar beroende på typ av in/utfart. Inom den får föremål eller
vegetation ej överstiga 80cm.

Standardmöbler där så är möjligt.

Gödsel, Multicote 8 mån
utlakningstid 100g/m2, läggs ut på
terrass samt vid varje
skelettjordslager.

Växtjord typ A, B, C eller D.

Belysningsstolpen ska i gatumiljöer Teknisk handbok
placeras i möblerings- eller
skyddszon.

Belysningsstolpe placerad intill
gång- och cykelbana ska minst ha
ett säker-hetsavstånd på 0,3 m
från cykelbanan.

Belysningsstolpen ska i gatumiljöer Teknisk handbok
placeras i möblerings- eller
skyddszon.

2017

2017

2017

2017 2.8.3 + 2.10.2

2.21.4/45

J

N

J

Kap 2.13 / Sid 32 Nej

Kap 2.18 / Sid 37

Kap 2.13 / Sid 32 Nej

2017 Typritning
THVB003
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Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-05

2018-09-13

2018-09-13

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-07

2018-09-13 T-30.1-FRÖF-06,
T-31.2-FRÖF-07
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Tekniska 180905: Se över
möbleringsprogram, använd standardmöbler
där så är möjligt.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Justering av
möbleringsprogrammet ska göras så att
standardmöbler används där så är möjligt.
Justering görs inom ramen för
detaljprojekteringen.
Tekniska 180905: Om trädart tillåter hög
uppstamning och arten väljs med tanke på
grenarnas utseende för att undvika grenar
som skymmer sikt, dvs art utan
nedhängande grenar.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns. Trädart inom
sikttriangel vid korsningar och infarter ska
väljas så att god sikt säkerställs.

Projektet har fått i uppdrag att utreda
materialsammansättning och växtval
anpassat till fosforrening av dagvatten i
skelettjordarna. Resultatet av utredningen
blir en justerad utformning av skelettjordar
och intagsbrunnar, vilket blir underlag för
detaljprojekteringen.

Tekniska 180905: Se nr 14.

Tekniska 180905: Gesällvägens sektion ses
över. Funktioner fungerar inte som det är nu,
något behöver ge vika istället för att tränga
ihop allt. Belysning kan ej stå i cykelbana.
Projektets kommentar: Antingen tas beslut
om avsteg från krav enligt pkt 12 vilket gör
att planlösningen kan justeras då man tar
bort träd, angöring eller gör avvikelser från
belysningskrav, eller så kan gatusektionen för
Gesällvägen ses över, men det innebär att
även ledningslägen och skelettjordarnas
utbredning kommer att behöva utredas och
justeras.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Gatusektionen för
Gesällvägen ska ses över inom ramen för
detaljprojekteringen.

Bilaga 3

179

Gata

Gata

2

3

RiBuss

BHPL väderskydd:
Minsta varianten på
Gesällvägen och på södra delen
av Ursviksvägen.

BHPL väderskydd:
Minsta varianten på Gesällvägen p.g.a. platsbrist
Minsta varianten på Ursviksvägens södra
hållplatser p.g.a. platsbrist

Ett standardväderskydd har
ungefär storleken 5,0*2,0 meter
men flera varianter finns som ger
möjlighet till anpassning efter
speciella behov. Den smalaste
varianten (1,3meter bred) bör
endast användas som nödlösning
då den inte ger möjlighet till
sittplats. /.../.

BHPL Avstånd körbanaMellan körbana och väderskydd
RiBuss
väderskydd:
bör det finnas ett fritt utrymme på
<2m på Ursviksvägens södra del cirka 2 meter /…/.Avståndet
mellan tak och kantsten bör dock
aldrig understiga 1m /…/.

Mellan körbana och väderskydd
RiBuss
bör det finnas ett fritt utrymme på
cirka 2 meter /…/.Avståndet
mellan tak och kantsten bör dock
aldrig understiga 1m /…/.

BHPL Avstånd körbana-väderskydd:
<2m på Ursviksvägens södra hållplatser p.g.a.
platsbrist

Beslut om utformning för vidare avstämning med Trafikförvaltningen.
BHPL Avstånd körbana-väderskydd:
BHPL Avstånd körbana1
Gata
1,2m på Gesällvägen p.g.a. platsbrist.
väderskydd:
1,2 m på Gesällvägen

2017

2017

2017
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Kap 8.9

Kap 8.9

Kap 8.9

N

N

N

Styrgruppen

Styrgruppen

Styrgruppen

2018-09-13

2018-09-13

2018-09-13
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Tekniska 180905: Möjliga lösningar utreds
vidare.
Projektets förslag till styrgruppen :
Avvikelsen godkänns inte. Projekteringen
avvaktar beslut om hållplatsens läge. Om
hållplatsläget behålls ska utformningen vid
busshållplatsen ses över så att ett avstånd
på minst 2 m mellan väderskydd och
körbana uppfylls. Kvarstående
utredningspunkt inom ramen för
detaljprojekteringen.
Tekniska 180905: Möjliga lösningar utreds
vidare.
Projektets förslag till styrgruppen :
Avvikelsen godkänns inte. Projekteringen
avvaktar beslut om hållplatsens läge. Om
det södra hållplatsläget på Ursviksvägen
väljs ska utformningen vid busshållplatsen
ses över så att ett avstånd på minst 2 m
mellan väderskydd och körbana uppfylls.
Kvarstående utredningspunkt inom ramen
för detaljprojekteringen.
Tekniska 180905: Möjliga lösningar utreds
vidare.
Projektets förslag till styrgruppen:
Avvikelsen godkänns inte. Projekteringen
avvaktar beslut om hållplatsens läge. Om
hållplatsläget behålls ska möjliga alternativa
utformningar av busshållplatsen tas fram
och presenteras för Stadens kravställare.
Kvarstående utredningspunkt inom ramen
för detaljprojekteringen.

Bilaga 3

180

Listat av

T. Berglund

T. Berglund

A. Robertsson

A. Robertsson

A. Robertsson

A. Robertsson

A. Robertsson

A. Robertsson

TO

1 TSO

2 TSO

3 Gata

4 Gata

5 Gata

6 Gata

7 Gata

8 Gata

9 Gata S. Hartley
Gata/
DV/
10 LA
S. Hartley

ID

T-30.1-FRÖF-02, -04, -05
m.fl.

Planritningar

Planritningar Gata

Sektioner Gata och MF
Mark

Detaljer gata

Planritning Gata

Ansvarig

TSO

Utförs vid detaljprojektering

Utförs vid detaljprojektering

Gata

Gata

Gata

Gata

Gata

Fortsatt arbete när förutsättningarna Gata Staden
kring konstruktionen klargjorts.
Fastighetsägare
Utförs vid detaljprojektering

Version

Status

2018-10-09 1.0

Reviderad datum

Staden
Har inte projekterats. Vidare arbete Gata Staden Savab
görs i detaljprojekteringen i samband
med proj. av APS
Fortsatt arbete när förutsättningarna Gata Staden
i trafikutredning klargjorts.

Korsningen Östra Madenvägens förlängning Kontrolleras.
med Ursviksvägen och med Gesällvägen
behöver kontrolleras om de kan tillåta
busstrafik.
Luftbrunnar är inte överkörningsbara och
Finns körbara betäckningar. Utreds
ska inte ligga i parkering, kör- eller
vidare i detaljprojekteringen.
cykelbanan. Ses över.

Exakt placering av luftbrunnar och
dagvattenbrunnar
Exakt placering vägmärken

Dimensionering överbyggnad

Lösning mot stödmur vid norra
anslutningen Lodgatan.

BHPL ska bantas ner till 2 lägen (nu 2+2).

Pumpstation -tillfartsväg

Utredning av växtmaterial och skelettjordar
för att säkerställa att kraven på rening av
Separat utredning utförs genom
bl.a. fosfor uppnås kvarstår
Sweco och Tengbom

Förslag på åtgärd, hantering
Ingen åtgärd i SH men områden där
vi identifierat konflikter/ problem
sammanställs separat och delges
staden.

Aktivitet

2018-04-27 Susanne Hartley

Reviderad av

Systemhandling

Skede

Konflikter och utredningsbehov är
identifierade med anledning av de nya
fastighetsgränserna.

Datum

Upprättad av

Dokument

90802 Fröfjärden

Kvarstående undersökningspunkter

Tony Berglund

Delprojekt

Dokument
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Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Slutliga hållplatslägen inte är beslutade i samråd med TF ännu och ett
alternativ som TF tagit upp är möjligheten att bussarna skulle kunna
svänga mellan Gesällvägen och Ursviksvägen på Östra Madenv.

Oklart vad som tillhör husets konstruktion och inte

Beslut kring läge ej taget. Omfattning räcke utreds vidare.

Ej utfört då det rått mycket osäkerhet kring APS.

Sammanställning skickas till staden så snart som möjligt. Prel veckan efter
leverans av SH. Troligen behov av att justera fastighetsgränser igen.
Tillägg 181009: Slutliga fastighetsgränser enligt ök i detaljplan och
fastighetsförrättning inhämtas som underlag för detaljproj.

Kommentar

Sammanställt kvarstående undersökningspunkter listade av respektive UL
för alla discipliner och kompletterat med punkterna från granskningslista
med svar från 180604 och avvikelselista beslutad i styrgrupp 180913.

Kommentar

Bilaga 4
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Gata/
DV/
18 LA
Skanska

Planritningar Gata

Planritningar Gata

17 Gata

Skanska

Planritningar Gata, LA

Gata/
16 LA
Skanska

Skelettjordarnas utbredning har
utformats utifrån de ytor som finns
att tillgå, med avseende på bl.a.
ledningar. För att få tillräckliga
Utbredningen av skelettjord sträcker sig
volymer ligger de även bitvis under
över körbanan vid angöringar. Detta
körytor.
försvårar underhåll av körbanan. Möjligt att Kan utredas vidare i
bredde skelettjord mot hus ?
detaljprojekteringen.

Tas med i detaljprojekteringen

Antalet ritningar kommer inte att
ändras i detta skede, men kan
naturligtvis ses över i
detaljprojekteringen.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

SAVAB Avfall

Gata

Gata

Gata

Byggaktör, Gata

T-01.1-FRÖF-01 och T30.1-FRÖF-05

15 Gata

T-30.1-FRÖF-04

Ritningar som benämns planer är väldigt
lika höjdsättningsplanerna. Tycker
ritningarna T-30.1-FRÖF-01 – T-30.1-FRÖF07 blir överflödiga. Dessutom finns
markplaneringsplaner för Landskap med i
princip samma information, samordna.
Ange måttkedjor för gatorna även på
planritningarna.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Utgår. Ingår ej i
delprojektet.

Frötorget ingår inte i denna
Ej fastställt om/var miljörum kommer vara handling, angöring för avfall ska ej
omkring Frötorget. Behöver finnas utrymme anordnas längs Gesällvägen enligt
för anpassning till planarbetet.
stadens riktlinjer. Frågan får
Trafikplanerare och avfallsingenjör behöver diskuteras vidare i fortsatt arbete
involveras tidigt i planeringen.
med Frötorget.

S. Hartley

13 Gata

T-30.1-FRÖF-03

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

T-30.1-FRÖF-07 m.fl.

S. Hartley

12 Gata

T-30.1-FRÖF-02

Gata/
14 VA
S. Hartley

S. Hartley

11 Gata

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Bilaga 4

Frågan är lyft till Planenheten.
Fastighetsgränsen i markplan
justeras. Kaisa D. hanterar frågan.
Gällande fastighetsgränser hämtas in
som underlag för
Gata
detaljprojekteringen.
Placering räcke utreds i
detaljprojektering.
Hållplatsplacering föreslagen och
diskuterad med staden. Fortfarande
Konflikt med cykelväg, folk kommer att
oklart om detta hållplatsläge ska
gena över gatan. Kontrolleras.
Gata
behållas.
Separat utredning krävs. Utredning
kring korsningen med
Den nya utformningens påverkan på
Enköpingsvägen har inte ingått i
korsningen behöver studeras vidare. Kan t systemhandlingens omfattning. Ej
ex signalanläggningen vara kvar som den
del av projekteringen. Staden får
är?
Staden
utföra separat utredning.
Placering angöringar har justerats in i
det sista, exakt placering brunnar
Flytta brunnar som ligger i körspåren in runt justeras i detaljprojekteringen.
hörnet på P-fickan. Ses över.
Gata och VA

Korsning Lärlingsgatan, avsmalnad
gångbana vid hushörn som sticker ut.
Justera fastighetsgräns möjligt?
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Planritningar Gata

S. Hartley

S. Hartley

20 Gata

21 Gata

S. Hartley

S. Hartley

Gata
24 m.fl.

Gata
25 m.fl.

Gata/
LA/
26 Bel
S. Hartley

Flera

S. Hartley

Gata
23 m.fl.

Flera

Flera

Flera

Planritningar Gata, LA

Gata/
22 LA
Skanska

Sektioner Gata

T-31.2-FRÖF-01

Gata/
DV/
19 LA
Skanska

ID 10 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13

Skanska och Staden undersöker
möjligheten att eliminera en
angöringsficka för avfall på Lodgatan.
Kvarstående undersökningspunkt
inom ramen för
Byggaktör, Staden,
detaljprojekteringen.
Gata

Angöring för avfallshantering på Lodgatan.
Kan Skanskas planerade lastinfart användas
även för detta ändamål? Kan en av fickorna
på Lodgatan elimineras på det viset? Staden
och Skanska behöver prata om detta.

Avvakta beslut om
ev. ändrade
gatusektioner
ID 12 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13

ID 7, 14, 15 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13.
Staden undersöker om gatusektion enligt ny sektion inom delprojekt
Freden större kan appliceras och accepteras av Stadens kravställare och
återkopplar till Skanska. Utförs Q4 2018.

Minskade skyddszoner på båda sidor av
Gesällvägen p.g.a. platsbrist inom
gatusektionen.

Kan eventuellt lösas om ny
gatusektion tas fram i ök med
Placering träd Lodgatan + Gesällvägen ses kravställarna och godkänns av
över kopplat till belysning främst, men även Styrgruppen, se punkt ovan.
till infarter. Belysning ej närmare än 4,5 m Annars behöver Stadens kravställare
från träd. Ej optimalt med träd så nära en
komma överens om vilka avsteg som Stadens
ganska smal in-/utfart (Lodgatan).
ska göras.
kravställare

ID 4, 5 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13

Möjligheten att justera
gatusektionen för Gesällvägen så att
inga avvikelser från teknisk handbok
görs utreds. Kvarstående
undersökningspunkt inom ramen för
detaljprojekteringen.
Gata

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Material och utformning av ytskikt i
korsningen Gesällvägen/Lärlingsgatan och
på Lärlingsgatan behöver färdigställas i
samordning med utformningen av Frötorget Tas med i detaljprojekteringen.
och som en helhet med torget.
Stäms av med Stadens kravställaren. Gata, LA

Minskade skyddszoner på båda sidor av
Lodgatan p.g.a. platsbrist inom
gatusektionen och behov av angöringszon
för avfall på båda sidor av gatan.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Material mittrefug på Ursviksvägen kvarstår
att definiera. Ska godkännas av Staden.
Stäms av inför detaljprojekteringen. Gata

3(7)

Behoven för gatans bostäder och
verksamheter inventeras på nytt och
gatans planritning och sektion ses
därefter ev. över, om möjligt.
Kvarstående undersökningspunkt
inom ramen för
detaljprojekteringen.
Gata

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Bilaga 4

Ser inget hinder till att göra så vid de
punkter där det är lättare rent
Det hade varit lättare för produktionen om produktionsmässigt och inga
man gör en sammanhängande volym med ledningar ligger i den ytan. Bestäms i
skelettjord istället för två mindre med en
detaljprojektering vilka punkter som
liten kil förstärkningslager emellan.
är aktuella.
Gata
Behov, placering och kabelrör för Pautomater.
Är en del av detaljprojekteringen.
Gata
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S. Hartley

33 LA

K. Lindsten

S. Hartley

32 LA

35 Geo

A. Meurman

31 LA

S. Hartley

S. Hartley

30 LA

34 LA

S. Hartley

29 LA

LA/
27 Bel
S. Hartley
Gata/
28 LA
S. Hartley

PM Geoteknik och
investeringskalkyl

Utrustningslista

Markplaneringsplaner

L-31-1-FRÖF-02
L-31-1-FRÖF-03
L-31-1-FRÖF-06

Växtlista

T-30.1-FRÖF-04

Flera

Val av utrustning ska vara
standardutrustning enligt Teknisk handbok
och ska stämmas av med staden. Viss
utrustning ändrad till färdig SH.
Stäm av inför detaljprojekteringen
Utrymme för schaktslänter och möjlighet
att leda om trafiken inom område bör
studeras vidare då detta kommer att
påverka behov av stödkonstruktioner.
Tas till detaljprojektering

Växtförslaget längs med Ursviksvägen bör
innehålla flera arter och mer
oregelbundenhet ör att skapa en blandallé.
Det är också viktigt att se till att det blir
ordentligt trädplanterat här (så som GH
visar), eftersom detta är ett utpekat viktigt
”rekreativt” stråk genom Hallonbergen och
Ör (det sk Krysset). Längs Gesällvägen är det
redan i GH få träd. Förvinner fler blir det
svårt att se någon samman-hängande
struktur. Viktigt att bevaka detta.
Övervakas i detaljprojekteringen

Kontrolleras i detaljprojekteringen

Geo

LA

LA

LA, belysning

Staden/LA

Separat, kompletterande utredning
för att anpassa skelettjordar för
fosforrening av dagvatten och att
anpassa växtlistan därefter pågår.
Blir input till detaljprojekteringen.

Växter i SH är inte särskilt anpassade för
jordar för fosforrenng.
Svåretablerade ytor pga fundament i
planteringsytor, Gesällvägen, Ursviksvägen
och Lärlingsgatan. Hårdgör runt stolpe alt.
flytta.

Byggaktör

Trädinventering, förslag på hantering av
befintliga träd och ansökan om dispens från
biotopskyddet för att fälla alléer behöver
Enligt ök i möte med byggaktören
tas fram och skickas in till Länsstyrelsen i
hanterar byggaktören frågan inom
mycket god tid innan planerade arbeten.
ramen för detaljprojekteringen.

Gata, LA

LA och Belysning

LA

Justering görs inom ramen för
detaljprojekteringen.

Sikttrianglar vid korsningar ska säkerställas.
Cykelparkering med tak är att föredra intill Val av annan cykelparkering kan
bhpl.
göras i detaljprojektering.

Trädens placering och/eller antal mellan
gång- och cykelbanan på Ursviksvägens
östra sida justeras så att minimiavstånd
mellan belysning och träd är 4,5 m.
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Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-03-19 och
ID 16 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-03-19.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-03-19.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-03-19.
Utredningen beräknas vara klar v. 45.
Se även övriga synpunkter i granskning SH gällande växtlistan.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

ID 18 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13

ID 13 från avvikelselistan SH, ver. 1.0, 2018-09-13
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N. Persson

N. Persson

S. Hartley

S. Hartley

M. Lindblom

40 Bel

41 Bel

Bel/
42 LA

43 Bel

44 VA

M. Lindblom

K. Lindsten

39 Geo

46 VA

K. Lindsten

38 Geo

M. Lindblom

K. Lindsten

37 Geo

45 VA

K. Lindsten

36 Geo

Planritning VA, MF

Ritningar VA, MF

Ritningar VA

Planritningar, sektioner,
kravställning Belysning

Planritningar, sektioner,
kravställning Belysning

PM Hydrogeologi
PM Hydrogeologi och
investeringskalkyl

PM Hydrogeologi

PM Hydrogeologi

Tas i detaljprojektering

Ingår ej i uppdraget. Bör utredas
under detaljprojektering.
Behov utreds under
detaljprojektering

Ingår ej i uppdraget. Bör utredas
under detaljprojektering.

Belysning

Belysning

Hydrogeologi

Hydrogeologi, VA

Hydrogeologi

Hydrogeologi

Avvaktar godkännande från staden
på framtaget förslag innan
detaljritningar tas fram.
Tas med i detaljprojekteringen.

VA

VA

Behöver utredas i samordning med Belysning,
projekteringen av Frötorget.
byggaktör
Inhämta information från Golder och VA
samordna vilken information som
ska med på VA´s resp Gata´s eller
Geo´s handlingar

Finns med ett förslag i PMBelysning
BELYSNING.
Behöver stämmaa av med sakkunnig
belysning och strategisk
landskapsarkitekt.
Stäms av vid starten av
detaljprojekteringen.

Placera stolpe i ovan angöring
(förklaras i PM)

Måste utredas tillsammans med
Komplettera med Luftare på vattenledning Tyréns som har vattenmodellen.
V225 då den korsar under kulvert.
Tas med i detaljprojekteringen.

Detaljritningar av brunnar och ledningar till
och i skelettjordar. Detaljprojektering av
bräddledningar från skelettjordar till
huvudsystem.

Geoteknisk information på ritningar samt
mängdning (spont, KC-pelare, förstärkt
ledningsbädd, strömningsavskärande
fyllning mm)

Hade förväntat mig något mer nytänkande
förslag för belysning i planteringsytan
mellan gångbana och cykelbana längs
Ursviksvägen. Något som ser intressant ut
tillsammans med en planterings av olika
trädsorter och buskträd. En lägre placerad
armatur med annorlunda karaktär. Finns
det alternativ?
Linspänd belysning kan vara lämpligt på
Lärlingsgatan och Frötorget.

Utredning av stolpe på västra sidan av
Ursviksvägen med ojämt stolpavstånd.
(förklaras i PM)

Utredning av önskemål från sakkunnig att ta Göra avsteg från VGU för att inte
bort vägbelysningsstolpar på östra sidan av räkna korsnignar som konfliktzoner
Ursviksvägen.
och istället som väg i M-klass.

Strömningsavskärande fyllning
Grundvattensänkning utredning och
mängder

Bedömning av påverkansområde för
grundvattenbortledning för
ledningsschakter och eventuell påverkan på
grundvattenberoende objekt inom
påverkansområdet.
Påverkan från pågående bortledning av
grundvatten vid befintlig pumpgrop såväl
som påverkan från avslutad bortledning.

STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.
Geoteknisk
Spont redovisas inte på VA-handlingar i SH. Ej heller
information, KCströmningsavskärande fyllning.
pelare, förstärkt
ledningsbädd infört
i profiler.
Gata redovisar
typhöjder för
utgående
ledningar. I övrigt
görs inga fler
detaljer i SH.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Nuvarande placeringar klarar belysningsklassen.

Idag klarar vi belysningklassen för korsningar och övergångställen med
kompletterande stolpar på östra sidan.
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M. Lindblom

M. Lindblom

M. Lindblom

M. Lindblom

Skanska

Skanska

Skanska

P. Berglund

47 VA

48 VA

49 VA

50 VA

51 VA

52 VA

53 VA

54 LSO

Planritningar VA

Planritning VA

Planritning VA

Planritning VA

Planritning VA

Planritning VA

Planritning VA, MF

SAVAB, VA

Anslutning av befintligt spillvattensystem
från gårdar öster om APS Operan kan göras Beslut tas av SAVAB. Utredning och
på västra sidan av Vattenfalls HSP ledning. eventuell ändring tas med i
På så sätt utförs en billigare förläggning
detaljprojekteringen.

Justering av Vattenfalls högspänningsstråk i Slutgiltig placering är ännu inte
Ursviksvägen
fastslagen då godkännande av
föreslaget läge ännu inte inkommit
från Vattenfall. Skanska tar över
handlingen

LSO

Vilka befintliga DV-ledningar som
behöver anslutas till den nya
kulverten beror till stor del på
produktionsplanering inom området
för Hus och Anläggning. Utreds i
samråd med byggaktörens skedesBef. D- ledningar ska utredas? När/var/hur? och tidplanering.
Byggaktör, VA

Korsningspunkter har undvikits i
möjligaste mån. Kan utredas vidare i
detaljprojekteringen i samråd med
SAVAB.
VA

VA korsar kanalisationer som ligger på ca 05-1m djup under färdig mark på flera
ställen. VA korsar även kantsten/ligger
under kantstenslinje på flera stället vilket
försvårar framtida underhåll/reparation.

VA

Hur ser möjligheterna ut att lägga VAledningar i ena sidan av vägarna för att
underlätta framtida avstängningar för
driftjobb?

VA
Placeringen är vald med tanke på
flacka schaktslänter vid framtida
åtkomst. Placering är avstämd och
godkänd av SAVAB.
Kan utredas vidare i
detaljprojekteringen i samråd med
SAVAB.

Komplettera med Luftare på vattenledning
V225 då den korsar under Norrvatten i
korsning Östra Madenvägen/Gesällvägen.
Utreds med Tyrens.

I skede Bygghandling bör NB-brunn med
Avvakta beslut om APS och dess
pos 11 samt ventil flyttas 4 m norrut. Detta läge. Justering tas i aktuellt fall med i
för att kunna utföra grundläggning för APS. detaljprojekteringen.
SAVAB, VA

VA

Måste utredas tillsammans med
Komplettera med Luftare på vattenledning Tyréns som har vattenmodellen.
V50 då den korsar under Norrvatten. Måste Tas med i detaljprojekteringen.
utredas tillsammans med Tyréns.

STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.
Efter fastställd placering av Vattenfalls 22kv stråk skall situationsplan
skickas till Sbg Stad som ansöker om ledningsflytt.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.
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P. Berglund

P. Berglund

P. Berglund

S. Hartley

Stadsnät

Stadsnät

Vattenfall

57 LSO

58 LSO

59 LSO

60 LSO

61 LSO

62 LSO

63 LSO

SAVAB Avfall

P. Berglund

56 LSO

64 LSO

P. Berglund

55 LSO

P-01.2-FRÖF-01

P-01.7-FRÖF17

P-01.7-FRÖF11-17

P-01.7-FRÖF11-17

P-01.2-05

Ovanför nytt ledningsstråk 77- och 22 kV
mellan Lodgatan och Ursviksvägen får inte
byggnader och/eller skelettjordar anläggas
som hindrar åtkomst av ledningar.
Sopsugsrör och spont kan komma att
påverka varandra.

Allmänt längsgående stråk för nära fasad
avseende spontning. Spontningslinje
efterlyses. Förläggning min1m utanför
spont om spontning sker efter förläggning
av kanalisation.
För möjlighet till redundant matning till en
fastighet/större kvarter behövs det 2
möjliga serviser.

LSO

LSO

LSO

LSO

LSO

LSO

Tas med i detaljprojekteringen

Byggaktör, LSO

Inga planerade byggnader eller
skelettjordar på området som avses
inom detaljplan Fröfjärden.
Eventuella framtida projekt har vi
inte någon information om
Byggaktör/Staden

Ledningens läge är justerat utifrån
Byggaktör
önskemål om minst 1m avstånd till
fasad. Förläggning 1m utanför spont
är ej genomförbart om Skanska
planerar att sponta utanför sin
fasadgräns. Kvarvarande utrymme
blir för litet.
Anslutningspunkter för serviser
Byggaktör
enligt Skanskas önskemål.

Behov av förläggning av kabel i
Förtydligande av sektion för schakt för Opto skyddsrör vid korsning av väg,
skelettjord mm utreds vidare i
och el i gångbana behövs. Ledningar bör i
detaljprojektering.
kritiska lägen läggas i kanalisation för att
undvika schakt i skelettjord. Se över om det
går att minska mängden skelettjordar eller
kanalisera kablar för att möjliggöra drift
utan påverkan på skelettjorden.

Samordnas mellan byggaktör och
berörda ledningsägare. Utreds och
justeras i detaljprojekteringen.
Fortsatt utredning av nordlig VA-servis till Samordnas mellan byggaktör och
kvarter B.
berörda ledningsägare. Utreds och
justeras i detaljprojekteringen.
Effekter av ändringar i detaljplanen mellan Ev förändringar i
skede granskningshandling och skede
ledningsomläggningar utförs i
antagandehandling.
detaljprojekteringen.
Utredning avstånd i höjdled mellan FV och Utreds vidare i
Norrvatten i korsningen i Ö Madenv.
detaljprojekteringsskedet i samråd
Förlängning.
med Norrvatten och Norrenergi.
Kontrolleras efter utförd inmätning.
Utreds och justeras i
Efter utförd inmätning av Ellevios kabelstråk detaljprojekteringen.
måste systemlösningen avseende
korsningar av kabelstråket kontrolleras.

Fortsatt utredning av servislägen till
förskolan i kvarter B.

STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Punkt från granskningslistan SH, besvarad, ver. 2.0, 2018-06-04.

Efter levererad SH har Ellevio lämnat besked att deras ledning går över
Norrvattens ledning, inte under den som tidigare diskuterats och antagits
utifrån information från Ellevios foton på utförandet.
Detta medför att ledningslägen i korsningen Ö Madenvägen och
Gesällvägen måste justeras i höjdled och troligtvis kan ledningarna också

Utförlig beskrivning finns i PM LSO

Utförlig beskrivning finns i PM LSO
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 40

Dnr: KS-0810/2017

27 (54)

Svar på motion - Byt namn på Kommunala rådet för
funktionshindersfrågor. Väckt av Veronica Kallander (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Veronica Kallander (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 oktober 2017, § 377
 Kommunfullmäktiges protokoll den 30 oktober 2017, § 377
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 25 februari 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017, § 377, väckte
Veronica Kallander (V) motion med förslag om byte av namn på kommunala rådet
för funktionshinderfrågor. Motionären föreslår att rådet ska ha namnet
Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad.
Kommunstyrelsen har framställt förslag till kommunfullmäktige om ny instruktion
för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. I instruktionen anges att rådet
fortsättningsvis ska ha namnet Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad.
Under förutsättning av fullmäktiges fastställande av instruktionen för rådet föreslås
därför att föreliggande motion är besvarad.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Moisés Ubeira (V).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

188

Kommunstyrelsens ordförande

2019-02-25
Dnr KS-0810/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Byt namn på Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor. Väckt av Veronica Kallander (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Veronica Kallander (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 oktober 2017, § 377
 Kommunfullmäktiges protokoll den 30 oktober 2017, § 377
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 25 februari 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017, § 377, väckte
Veronica Kallander (V) motion med förslag om byte av namn på kommunala rådet
för funktionshinderfrågor. Motionären föreslår att rådet ska ha namnet
Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad.
Kommunstyrelsen har framställt förslag till kommunfullmäktige om ny instruktion
för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. I instruktionen anges att rådet
fortsättningsvis ska ha namnet Funktionsrättsrådet i Sundbybergs stad.
Under förutsättning av fullmäktiges fastställande av instruktionen för rådet föreslås
därför att föreliggande motion är besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-10-30

§ 377

Dnr: KS-0810/2017

19 (89)

Motion - Byt namn på Kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Väckt av Veronica Kallander (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

191

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 41

Dnr: KS-0536/2018

28 (54)

Svar på medborgarförslag - Bättre sexualundervisning
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 24
september 2018
 Grundskole- och gymnasienämndens yttrande den 15 oktober 2018
 Förskolenämndens yttrande den 15 oktober 2018
 Förslag till svar på medborgarförslag 17 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 17 februari 2019
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 väcktes ett
medborgarförslag om en bättre och modernare sexualundervisning som tar avstamp
i sexuella rättigheter och samtycke. Medborgarförslaget har remitterats till
förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden för yttrande, som
behandlade ärendet på sina sammanträden den 22 respektive den 20 november
2018.
Sundbybergs stads skolor och förskolor arbetar efter och följer de krav som finns i
läroplaner och lagstiftning inom området sex och samlevnad. I likabehandlingsplaner identifieras aktiva åtgärder som dels handlar om att förebygga diskriminering
och sexuella trakasserier samt dels om att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett diskrimineringsgrund. Kompetensutvecklingsinsatser sker kontinuerligt både
inom förskolan och skolan.
Sex och samlevnad finns i flera av kurs- och ämnesplanerna i grundskolan och ingår
även som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplaner i gymnasieskolan.
Utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv deltar elevhälsan aktivt i
skolornas planeringsarbete utifrån varje skolas organisation och lokala behov.
Förskolorna använder och arbetar med olika metodmaterial, t.ex. Rädda barnens
handbok ”Stopp! Min kropp!” och ”Liten och trygg”. som är en handledning för
förskolan med pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.
Stadsledningskontorets bedömning är att området sex och samlevnad är en aktiv del
av undervisningen och arbetet inom förskola och skola.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 17 februari 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslaget.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Sofia Jakobsson Sandin/Karin Lindbom

2019-02-17
Dnr KS-0536/2018

1 (4)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Bättre sexualundervisning
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 24
september 2018
 Grundskole- och gymnasienämndens yttrande den 15 oktober 2018
 Förskolenämndens yttrande den 15 oktober 2018
 Förslag till svar på medborgarförslag 17 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 17 februari 2019
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 väcktes ett
medborgarförslag om en bättre och modernare sexualundervisning som tar avstamp
i sexuella rättigheter och samtycke. Medborgarförslaget har remitterats till
förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden för yttrande, som
behandlade ärendet på sina sammanträden den 22 respektive den 20 november
2018.
Sundbybergs stads skolor och förskolor arbetar efter och följer de krav som finns i
läroplaner och lagstiftning inom området sex och samlevnad. I likabehandlingsplaner identifieras aktiva åtgärder som dels handlar om att förebygga diskriminering
och sexuella trakasserier samt dels om att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett diskrimineringsgrund. Kompetensutvecklingsinsatser sker kontinuerligt både
inom förskolan och skolan.
Sex och samlevnad finns i flera av kurs- och ämnesplanerna i grundskolan och ingår
även som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplaner i gymnasieskolan.
Utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv deltar elevhälsan aktivt i
skolornas planeringsarbete utifrån varje skolas organisation och lokala behov.
Förskolorna använder och arbetar med olika metodmaterial, t.ex. Rädda barnens
handbok ”Stopp! Min kropp!” och ”Liten och trygg”. som är en handledning för
förskolan med pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.
Stadsledningskontorets bedömning är att området sex och samlevnad är en aktiv del
av undervisningen och arbetet inom förskola och skola.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 17 februari 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslaget.
Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Susanne Tiderman
finanschef

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Stadsledningskontoret
Sofia Jakobsson Sandin/Karin Lindbom

2019-02-17
Dnr KS-0536/2018

2 (4)

Bakgrund
På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 väcktes ett
medborgarförslag om en bättre och modernare sexualundervisning som tar avstamp
i sexuella rättigheter och samtycke. Förslagsställaren föreslår att samtliga lärare ska
få kompetensutveckling kring bland annat den nya samtyckeslagen1, normkritik och
sexuella trakasserier. Vidare vill förslagsställaren att sexualundervisningen ska
inkorporeras i lärarens ämne och att sex- och samlevnadsundervisningen sker
kontinuerligt minst en gång per termin från förskola till gymnasiet.
Medborgarförslaget har remitterats till förskolenämnden och grundskole- och
gymnasienämnden för yttrande.
Förskolenämndens yttrande
Sundbybergs stads förskolor arbetar utifrån förskolans läroplan och de mål som
finns i läroplanen. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin
identitet och kroppsuppfattning samt få förståelse för att alla människor har lika
värde.
Förskolans uppdrag är att uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i
andra människors situation. Detta för att verksamheten ska präglas av en öppenhet
och acceptans där ingen ska diskrimineras. Förskolan ska ge barnen förmåga till
empati och omtanke om andra samt en öppenhet och respekt för skillnader hos
människor och skillnader i uppfattningar och levnadssätt.
Förskolans verksamhet bygger på en demokratisk grund. Barnen ska få förmedlat
och förankrat en respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som finns. Varje människas egenvärde ska främjas.
I Sundbybergs stads förskolors likabehandlingsplaner identifieras aktiva åtgärder
som dels handlar om att förebygga diskriminering, samt dels om att främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
Förskolorna i Sundbyberg använder bland annat Rädda barnens handbok ”Stopp!
Min kropp!”. I handboken finns tips och råd om hur man kan prata med barn i
olika åldrar om kroppen och gränser.
Ytterligare material som förskolan arbetar med är ”Liten och trygg” som är en
handledning för förskolan med pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.
Under de senaste åren har några verksamheter inom förskolan HBTQ-certifierats.
Under processen med certifieringen har de anställda fått en ökad kunskap om
normer, kön, sexualitet, livsvillkor och diskriminering som de bär med sig i det
dagliga arbetet med barnen i förskolan. Utöver certifieringen har samtliga
förskollärare i staden deltagit i kompetensutvecklingsinsatser om HBTQ-frågor och
normkritik.

Samtyckeslagen – Lag om ändring i brottsbalken SFS 2018:618. Enkelt förklarat innebär ändringen
det blir förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visar att hen
vill ha sex.

1
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Stadsledningskontoret
Sofia Jakobsson Sandin/Karin Lindbom

2019-02-17
Dnr KS-0536/2018

3 (4)

Grundskole- och gymnasienämnden
Sundbybergs stads skolor arbetar efter läroplanerna och följer de krav som anges.
 Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11,
reviderad 2018)
 Kursplaner för grundskolan
 Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11)
 Ämnesplaner för gymnasieskolan
Det finns olika begrepp kopplade till ämnesområdet sexualitet och samlevnad i
läroplanerna och ämnes- och kursplanerna. Sex och samlevnad finns i flera av kursoch ämnesplanerna i grundskolan och ingår även som en integrerad del av många av
kurs- och ämnesplanerna i gymnasieskolan genom att begreppen sexualitet, kön,
relationer och jämställdhet behandlas i ämnen som historia, idrott och hälsa,
naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. Skolan ska enligt
läroplanerna verka för jämställdhet och främja interaktion mellan eleverna
oberoende av könstillhörighet. Skolan har ett ansvar för att motverka att elevernas
val, utveckling och lärande begränsas av könstillhörighet. Utbildningen ska
organiseras så att eleverna får samma möjligheter oberoende av kön.
En del av skolornas arbete kring sex och samlevnad hanteras i skolornas löpande
arbete för likabehandling och mot kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering. Skolorna har ett lagstadgat krav enligt skollagen (2010:800) att ta
fram en plan för kränkande behandling och arbeta med aktiva åtgärder enligt
diskrimineringslagen (2008:567). Skolorna upprättar årligen likabehandlingsplaner
som följs upp och revideras årligen. Viktiga delar i det främjande och förebyggande
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att personal, barn och
elever återkommande diskuterar normer, attityder och hur man kan främja goda
relationer.
Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande och
stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål. I Sundbybergs stad har
elevhälsoteamet hbtq-certifierats och de kan därmed utgöra ett stöd för övrig
skolpersonal i dessa frågor. Elevhälsopersonalen deltar även aktivt i skolornas
planeringsarbete, utifrån varje skolas organisation och lokala behov.
Grundskole- och gymnasienämndens bedömning är att sex- och
samlevnadsundervisningen är god inom Sundbybergs stads skolor samtidigt som
den hela tiden behöver utvecklas för att möta de behov som identifieras.
Kompetensutveckling av lärare pågår kontinuerligt och frågorna inom detta
ämnesområde är i högsta grad aktuella. Behöriga lärare inom alla ämnen är viktigt
för att tillgodose en bra undervisning som följer läroplanen och kurs- och
ämnesplanerna.
Stadsledningskontorets bedömning
Skolor och förskolor i Sundbyberg främjar lika rättigheter och möjligheter för alla
barn, elever och studenter inom verksamheten oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Skolor och förskolor arbetar efter och följer de krav som finns i läroplaner och
lagstiftning inom området sex och samlevnad. I Sundbybergs stads skolors och
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förskolors likabehandlingsplaner identifieras aktiva åtgärder som dels handlar om att
förebygga diskriminering och sexuella trakasserier samt dels om att främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
Kompetensutvecklingsinsatser sker kontinuerligt både inom förskolan och skolan.
Sex och samlevnad finns i flera av kurs- och ämnesplanerna i grundskolan och ingår
även som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna i gymnasieskolan
genom att begreppen sexualitet, kön, relationer och jämställdhet behandlas i ämnen
som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.
Utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv deltar elevhälsan aktivt i
skolornas planeringsarbete, utifrån varje skolas organisation och lokala behov.
Förskolorna i Sundbyberg använder och arbetar med olika metodmaterial, t.ex.
Rädda barnens handbok ”Stopp! Min kropp!” och ”Liten och trygg”, som är en
handledning för förskolan med pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.
Stadsledningskontorets bedömning är att området sex och samlevnad är en aktiv del
av undervisningen och arbetet inom förskola och skola.
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Svar på medborgarförslag - Bättre sexualundervisning
Hej!
Tack för ditt medborgarförslag om bättre och modernare sexualundervisning som
tar sitt avstamp i sexuella rättigheter och samtycke.
Skolor och förskolor i Sundbyberg arbetar med att främja lika rättigheter och
möjligheter för alla barn, elever och studenter inom verksamheten oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Sundbybergs stads förskolor arbetar utifrån förskolans läroplan och de mål som
finns i läroplanen. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin
identitet och kroppsuppfattning samt få förståelse för att alla människor har lika
värde. Förskolorna i Sundbyberg använder och arbetar med olika metodmaterial,
t.ex. Rädda barnens handbok ”Stopp! Min kropp!” och ”Liten och trygg”, som är en
handledning för förskolan med pedagogiska övningar om känslor och rättigheter.
Sex och samlevnad finns i flera av kurs- och ämnesplanerna i grundskolan och ingår
även som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna i gymnasieskolan
genom att begreppen sexualitet, kön, relationer och jämställdhet behandlas i ämnen
som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.
Utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv deltar elevhälsan aktivt i
skolornas planeringsarbete utifrån varje skolas organisation och lokala behov.
I Sundbybergs stads skolors och förskolors likabehandlingsplaner identifieras aktiva
åtgärder som dels handlar om att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier
samt dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Kompetensutvecklingsinsatser sker kontinuerligt både inom förskolan och
skolan.
Området sex och samlevnad är således en aktiv del av undervisningen och arbetet
inom förskola och skola, samtidigt som det hela tiden behöver utvecklas för att
möta behov som identifieras.
På Sundbybergs stads vägnar,

Peter Schilling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på remiss avseende medborgarförslag - Bättre
sexualundervisning
Förskolenämnden har fått medborgarförslaget – bättre sexualundervisning
remitterad till sig för besvarande till senast den 31 december 2018. Förslagsställaren
vill se en bättre och modernare sexualundervisning som tar avstamp i sexuella
rättigheter och samtycke.
Förskolorna i Sundbyberg arbetar utifrån förskolans läroplan (läroplan för förskolan
reviderad 2016) och enligt den finns det ingen sexualundervisning i förskolan. Dock
finns mål såsom att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin
identitet och kroppsuppfattning samt få förståelse för att alla människor har samma
värde.
Förskolans uppdrag är att uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i
andra människor situation. Detta för att verksamheten ska präglas av en öppenhet
och acceptans där ingen ska diskrimineras på grund av kön eller sexuell läggning,
eller på någon annan grund heller för den delen. Förskolan ska ge barnen förmåga
till empati och omtanke om andra samt en öppenhet och respekt för skillnader hos
människor och skillnader i uppfattningar och levnadssätt.
Förskolans verksamhet bygger på en demokratisk grund. Barnen ska få förmedlat
och förankrat en respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som finns. Varje människas egenvärde ska främjas.
Utöver läroplanen arbetar förskolan med likabehandlingsplaner som måste finnas
enligt lagen om diskriminering (2008:567) och förutom allt det som
likabehandlingsplanen lyfter fram så hänvisar planen till Rädda barnens material
”Stopp! Min kropp!”. Som har tagits fram för att ge råd kring hur frågor om kropp
och gränser kan lyftas med barn i olika åldrar. Det är viktigt att förmedla till barn att
de bestämmer själva över sina kroppar och att de får säga nej till sådant som inte
känns bra.
Ytterligare material som förskolan arbetar med är Brottsoffermyndighetens (BRÅ)
material ”Liten och trygg – en handledning för förskolan”. BRÅ:s mål har varit att
ta fram en handledning som ökar kunskapen hos personalen i förskola om utsatta
barn och ett pedagogiskt material som ger personalen verktyg att prata med barn
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om känslor och barns rättigheter. Även om materialet främst är riktat till barn som
är utsatta och hur dessa upptäcks är diskussioner kring deras rättigheter,
diskriminering, normkritik metoderna för att nå fram till och identifiera dessa barn.
En ytterligare insatts som gjorts inom förskolan är att delar av verksamheten har
hbtq-certifierats. Hbtq-certifiering är en process där verksamheten påbörjar eller
förstärker ett strategiskt arbete med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtqkompetent bemötande utifrån ett normkritiskt tankesätt. Under processen med
certifieringen får de anställda en ökad kunskap om hbtq, normer, kön, sexualitet,
livsvillkor och diskriminering. En stor kunskapsbas som de sedan bär med sig i sitt
dagliga arbete med barnen i förskolan.
Utöver att några verksamheter blivit htbq-certifierade har förskolan genomfört
kompetensutveckling av samtliga förskollärare i staden inom området hbtq-frågor
och normkritik av RFSL. Utbildningen kan ses som en enklare variant av hbtqcertifiering.
På förskolenämndens vägnar

Ina Djurestål
Förskolenämndens ordförande
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Svar på remiss avseende medborgarförslag - Bättre
sexualundervisning
Grundskole- och gymnasienämnden har fått medborgarförslaget – bättre
sexualundervisning remitterad till sig för besvarande till senast den 31 december
2018. Förslagsställaren vill se en bättre och modernare sexualundervisning som tar
avstamp i sexuella rättigheter och samtycke.
Svaret omfattar:
 Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11,
reviderad 2018)
 Kursplaner för grundskolan
 Läroplan för gymnasieskolan (Lgy11)
 Ämnesplaner för gymnasieskolan
 Skolornas likabehandlingsarbete
 Elevhälsan
Sundbybergs stads skolor arbetar efter läroplanerna och följer de krav som anges
där. Det finns olika begrepp kopplade till ämnesområdet sexualitet och samlevnad i
läroplanerna och ämnes- och kursplanerna.
Läroplanerna samt kurs- och ämnesplanerna
Undervisningens centrala innehåll och mål anges av ämnes- och kursplanerna. De
nationella kursplanerna i grundskolans ämnen fastställs av regeringen. Sex och
samlevnad finns i flera av kurs- och ämnesplanerna i grundskolan och ingår även
som en integrerad del av många av kurs- och ämnesplanerna i gymnasieskolan
genom att begreppen sexualitet, kön, relationer och jämställdhet behandlas i ämnen
som historia, idrott och hälsa, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.
Det är därför flera lärares ansvar att kunskapsområdet sex och samlevnad tas upp.
Enligt läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet har
rektor ett särskilt ansvar för att integrera sex och samlevnad i undervisningen.
Läroplanen har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet
och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Enligt läroplan för
gymnasieskolan har rektor ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskap om sex
och samlevnad.
Skolan ska enligt läroplanerna verka för jämställdhet och främja interaktion mellan
eleverna oberoende av könstillhörighet. Eleverna i grundskolan och förskoleklassen
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ska genom utbildningen få en förståelse för att olika uppfattningar kopplat till kön
kan påverka människors möjligheter och livsval. Skolan har ett ansvar för att
motverka att elevernas val, utveckling och lärande begränsas av könstillhörighet.
Utbildningen ska organiseras så att eleverna får samma möjligheter oberoende av
kön.
Skolornas likabehandlingsarbete
En del av skolornas arbete kring sex och samlevnad hanteras i skolornas löpande
arbete för likabehandling och mot kränkande behandling och diskriminering, där
även uppföljning ingår. Skolorna har ett lagstadgat krav enligt skollag (2010:800)
och diskrimineringslag (2008:567) om att upprätta likabehandlingsplaner och se till
att dessa utvärderas och revideras årligen. Skolan är skyldiga att agera snabbt när
någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för någon
form av trakasserier eller kränkande behandling. Verksamheten måste utreda vad
som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Viktiga delar i
det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling är att personal, barn och elever återkommande få tillfälle att diskutera
normer, attityder och hur man kan främja goda relationer.
Elevhälsan
Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Elevhälsan ska stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål.
I Sundbybergs stad har elevhälsoteamet hbtq-certifierats. Syftet är att elevhälsan
därmed ska kunna utgöra ett stöd för övrig skolpersonal i dessa frågor.
Elevhälsopersonalen deltar även aktivt i skolornas planeringsarbete, utifrån varje
skolas organisation och lokala behov.
Sammanfattningsvis kan sägas att sex- och samlevnadsundervisningen är god inom
Sundbybergs skolor samtidigt som den hela tiden behöver utvecklas för att möta de
behov som identifieras. Kompetensutvecklingen av lärare pågår därför kontinuerligt
och frågor inom detta ämnesområde är i högsta grad aktuella. Det är viktigt med
behöriga lärare inom alla ämnen för att tillgodose en bra undervisning som följer
läroplanen och kurs- och ämnesplanerna.
På grundskole- och gymnasienämndens vägnar

Morgan Lindqvist
Grundskole- och gymnasienämndens ordförande
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Svar på medborgarförslag - Solceller på Ursviksskolans tak
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2018
 Protokoll för styrelsesammanträde i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB den 25
september 2018, finns i diariet
 Förslag till svar på medborgarförslag den 12 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 12 februari 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 väcktes ett medborgarförslag om att bygga solceller på Ursviksskolans tak. Förslagsställaren skriver att
skolans tak ser ut att ligga i fördelaktig riktning och har en rejäl storlek vilket borde
göra att placering av en solcellsanläggning på taket skulle kunna vara ekonomiskt
genomförbart.
Medborgarförslaget har av kommunstyrelsen remitterats för yttrande till
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Bolaget konstaterar i sitt yttrande att det är
tekniskt möjligt att anlägga solceller på Ursviksskolans tak.
I Sundbybergs stads budget för 2019, som fastställdes den 19 december 2018, anges
bland annat att hållbarhet ska genomsyra alla verksamheter i Sundbyberg. I
budgeten anger fullmäktige också att de kommunala bolagens roll i
klimatomställningen är av stor vikt för staden. Bolagskoncernens verksamheter ska
vidta åtgärder för att vara fossilbränslefria. Solenergilösningar ska byggas på
koncernens fastigheters tak där så är möjligt.
Stadsledningskontoret konstaterar att medborgarförslaget ligger väl i linje med
stadens arbete för klimatomställning. Stadsledningskontoret bedömer dock att det
krävs en översyn i frågan för att skapa en övergripande samordning av
genomförandet och den efterföljande förvaltningen. En sådan översyn behöver ur
ett helhetsperspektiv belysa vilka byggnader som är mest lämpliga att anlägga
solceller på för att få maximal miljömässig och ekonomisk effekt. Därefter kan en
prioritering göras bland dessa byggnader.
Innan ovan nämnda översyn är genomförd bedömer Stadsledningskontoret därmed
att det är för tidigt att peka ut en viss byggnad för anläggande av en
solenergianläggning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 12 februari 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Solceller på Ursviksskolans tak
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2018
 Protokoll för styrelsesammanträde i Lokalfastigheter i Sundbyberg AB den 25
september 2018, finns i diariet
 Förslag till svar på medborgarförslag den 12 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 12 februari 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 väcktes ett medborgarförslag om att bygga solceller på Ursviksskolans tak. Förslagsställaren skriver att
skolans tak ser ut att ligga i fördelaktig riktning och har en rejäl storlek vilket borde
göra att placering av en solcellsanläggning på taket skulle kunna vara ekonomiskt
genomförbart.
Medborgarförslaget har av kommunstyrelsen remitterats för yttrande till
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Bolaget konstaterar i sitt yttrande att det är
tekniskt möjligt att anlägga solceller på Ursviksskolans tak.
I Sundbybergs stads budget för 2019, som fastställdes den 19 december 2018, anges
bland annat att hållbarhet ska genomsyra alla verksamheter i Sundbyberg. I
budgeten anger fullmäktige också att de kommunala bolagens roll i
klimatomställningen är av stor vikt för staden. Bolagskoncernens verksamheter ska
vidta åtgärder för att vara fossilbränslefria. Solenergilösningar ska byggas på
koncernens fastigheters tak där så är möjligt.
Stadsledningskontoret konstaterar att medborgarförslaget ligger väl i linje med
stadens arbete för klimatomställning. Stadsledningskontoret bedömer dock att det
krävs en översyn i frågan för att skapa en övergripande samordning av
genomförandet och den efterföljande förvaltningen. En sådan översyn behöver ur
ett helhetsperspektiv belysa vilka byggnader som är mest lämpliga att anlägga
solceller på för att få maximal miljömässig och ekonomisk effekt. Därefter kan en
prioritering göras bland dessa byggnader.
Innan ovan nämnda översyn är genomförd bedömer Stadsledningskontoret därmed
att det är för tidigt att peka ut en viss byggnad för anläggande av en
solenergianläggning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 12 februari 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för Stadskansliet
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Svar på medborgarförslag – Solceller på Ursviksskolans tak
Hej,
Tack för ditt medborgarförslag om att bygga solceller på Ursviksskolans tak.
I stadens budget för 2019 anges bland annat att hållbarhet ska genomsyra alla
verksamheter i Sundbyberg. Arbetet med klimatomställning ska bland annat ske
genom att bygga solenergianläggningar på stadens byggnader. Ditt förslag ligger
därmed väl i linje med inriktningen för stadens miljöarbete.
Staden bedömer dock att det krävs en översyn i frågan om solcellsanläggningar för
att ur ett helhetsperspektiv belysa vilka byggnader som är mest lämpliga att anlägga
solceller på för att få maximal miljömässig och ekonomisk effekt. Därefter kan en
prioritering göras bland dessa byggnader.
Visar ovan nämnda översyn att Ursviksskolan är en bra byggnad för anläggande av
en solenergianläggning så kommer den att tillhöra de byggnader som staden
prioriterar för detta.

Å Sundbybergs stads vägnar
Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2018-03-17

Förslaget i korthet
Solceller på Ursviksskolans tak
Beskrivning av förslaget
Skolans tak ser ut att ligga i fördelaktig riktning och har en rejäl storlek. Att montera en
solcellsanläggning här borde både gå att räkna hem, på lite sikt, ge Sundbyberg stad en miljömässig
boost i bästa skyltläge (väl synligt från gamla E18) samt naturligtvis bidra till bättre klimat
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Johan
Persson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-03-11

§ 43

Dnr: KS-0156/2018

30 (54)

Svar på medborgarförslag - Begravningsplats för smådjur
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018
 Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 6 november 2018
 Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 19 november 2018, § 120
 Förslag till svar den 11 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 11 februari 2019
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väcktes medborgarförslag
om att anlägga en begravningsplats för smådjur. Förslagsställaren förslår en
placering i Ursvik invid elljusspåret i närheten av Brukshundsklubben och
Igelbäcken. Förslaget har remitterats till byggnads- och tillståndsnämnden för
yttrande.
År 2004 inrättades Igelbäckens naturreservat. Syftet med reservatet är att tillmötesgå
de behov som finns för bevarande av Igelbäcken, den biologiska mångfalden och
friluftslivets intressen. Av reservatets föreskrifter framgår det att det är förbjudet att
uppföra helt ny bebyggelse eller anläggning i området som inte har anknytning till
ändamålet för reservatet. Byggnads- och tillståndsnämnden menar att en
begravningsplats för smådjur i området inte är i linje med reservatets syfte eller
föreskrifter.
Stadsledningskontoret delar byggnads- och tillståndsnämndens bedömning om att
föreslagen placering inte är lämpad för en begravningsplats för smådjur och kan
vidare konstatera att utbudet av begravningsplatser för sällskapsdjur i Stockholms
län är så pass stort att behovet inte är tillräckligt för att anlägga ytterligare en.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Förslag till svar den 11 februari 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Peter Guntram/Ulrika Gunnarsson

2019-02-11
Dnr KS-0156/2018

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Begravningsplats för smådjur
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018
 Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 6 november 2018
 Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 19 november 2018, § 120
 Förslag till svar den 11 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 11 februari 2019
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väcktes medborgarförslag
om att anlägga en begravningsplats för smådjur. Förslagsställaren förslår en
placering i Ursvik invid elljusspåret i närheten av Brukshundsklubben och
Igelbäcken. Förslaget har remitterats till byggnads- och tillståndsnämnden för
yttrande.
År 2004 inrättades Igelbäckens naturreservat. Syftet med reservatet är att tillmötesgå
de behov som finns för bevarande av Igelbäcken, den biologiska mångfalden och
friluftslivets intressen. Av reservatets föreskrifter framgår det att det är förbjudet att
uppföra helt ny bebyggelse eller anläggning i området som inte har anknytning till
ändamålet för reservatet. Byggnads- och tillståndsnämnden menar att en
begravningsplats för smådjur i området inte är i linje med reservatets syfte eller
föreskrifter.
Stadsledningskontoret delar byggnads- och tillståndsnämndens bedömning om att
föreslagen placering inte är lämpad för en begravningsplats för smådjur och kan
vidare konstatera att utbudet av begravningsplatser för sällskapsdjur i Stockholms
län är så pass stort att behovet inte är tillräckligt för att anlägga ytterligare en.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Förslag till svar den 11 februari 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Jan Eriksson
stadsdirektör

Ulrika Gunnarsson
avdelningschef för stadskansliet

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Stadsledningskontoret
Peter Guntram/Ullrika Gunnarsson

2019-02-11
Dnr KS-0156/2018

2 (2)

Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret delar byggnads- och tillståndsnämndens bedömning om att
föreslagen placering inte är lämpad för en begravningsplats för smådjur.
Vidare kan konstateras att det inom Stockholms län i dagsläget finns ett flertal
begravningsplatser för sällskapsdjur; exempelvis i Björkhagen, Täby, Västerhaninge
och på Djurgården dit alla är välkomna. Sundbybergs stad är Sveriges till ytan
minsta kommun och har därmed begränsade möjligheter till att avsätta mark.
Stadsledningskontoret anser att utbudet av begravningsplatser för sällskapsdjur i
närheten av Sundbyberg är så pass stort att behovet inte är tillräckligt för att anlägga
ytterligare en.

209

Kommunstyrelsen

2019-02-11
DNR KS-0156/2018

1 (1)

Svar på medborgarförslag - Begravningsplats för smådjur
Hej,
Tack för ditt medborgarförslag om att anlägga en begravningsplats för smådjur.
Som du skriver finns det personer som vill kunna begrava sina sällskapsdjur på en
begravningsplats, och det är viktigt att det finns möjligheter att kunna göra detta.
År 2004 inrättades Igelbäckens naturreservat. Syftet med reservatet är att tillmötesgå
de behov som finns för bevarande av Igelbäcken, den biologiska mångfalden och
friluftslivets intressen. Av reservatets föreskrifter framgår det att det är förbjudet att
uppföra helt ny bebyggelse eller anläggning i området som inte har anknytning till
ändamålet för reservatet. Detta gör att den föreslagna platsen inte bedöms som
lämplig för att anlägga en begravningsplats för smådjur.
Inom Stockholms län finns det i dagsläget ett flertal begravningsplatser för smådjur;
exempelvis i Björkhagen, Täby, Västerhaninge, Vinterviken och på Djurgården dit
alla är välkomna. I dagsläget gör staden bedömningen att det inte finns någon
lämplig plats i kommunen där en begravningsplats för smådjur skulle kunna
anläggas.
På Sundbybergs stads vägnar

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Byggnads- och tillståndsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-11-19

§ 120

Dnr: BTN-0724/2018

5 (11)

Svar på remiss - Medborgarförslag - Begravningsplats för
smådjur
Beslutsunderlag
 Remiss ”Medborgarförslag - Begravningsplats för smådjur” den 8 oktober
2018.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 6 november 2018.
 Förslag till svar på remiss den 6 november 2018.
Sammanfattning
Medborgarförslaget ”Begravningsplats för smådjur” väcktes under
kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och remitterades till kommunstyrelsen för
beredning. Byggnads- och tillståndsnämnden har fått medborgarförslaget på remiss
av Kommunstyrelsen för besvarande senast den 31 december 2018.
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att inrätta en
begravningsplats för smådjur i Igelbäckens naturreservat. Byggnads- och
tillståndsnämnden anser att det inte går i linje med reservatets syfte eller föreskrifter.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1. Förslag till svar den 6 november 2018 godkänns och skickas som svar på
kommunstyrelsens remiss ”Medborgarförslag – Begravningsplats för
smådjur”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2018-03-04

Förslaget i korthet
Begravningsplats för smådjur
Beskrivning av förslaget
Hundar och katter har blivit mer och mer en del av våra liv. När de inte finns med oss längre vill fler av
oss ta hand om dem och ge dem en viloplats där vi kan gå och minnas allt som de har givit oss. Jag
tycker att vi i våran stad skulle kunna ha en sådan plats. Skulle vara fint om den platsen skulle kunna
vara på Järvafältet, i skogsudden som idag rundas av nya dragningen av 5km el-ljusspåret. Den
platsen brukar vara solig och fin tidigt på våren, har en fin utsikt mot ängen och ner mot Igelbäcken och
mot Brukshundklubben.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Thomas
Lamrell

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
N 6588118
E 669253
Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-06

Förslaget i korthet
Sundbybergs Idrottsplats - nybyggnad på befintlig plats
Beskrivning av förslaget
Då vi vet att både ishall och curlinghall är i undermåligt skick önskar vi att man noga utreder
möjligheten att riva de gamla anläggningarna och bygga nytt på befintlig plats. Dessutom vet vi från
andra kommuner att det fungerar alldeles utmärkt att täcka över befintlig konstgräsplan så att den kan
användas till fotboll året runt. På det sättet spar man troligen både tid och pengar istället för att bygga
multihallen. Dessutom behåller man den befintliga idrottsplatsen.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Annelie
Holgert

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-06

Förslaget i korthet
Alternativ placering av inomhus-/fotbollshall
Beskrivning av förslaget
En förstudie för alternativa placeringar av en inomhus-/fotbollshall efterfrågas. Enligt uppgift i media
ska depån för tunnelbanevagnar i Hallonbergen byggas om. Ett alternativ skulle kunna vara att täcka
över depån och utnyttja den ytan till förslagsvis en stor inomhushall. Att utnyttja ytor till fler
verksamheter utan alltför stor inverkan på naturen borde vara en fördel i vår lilla kommun..
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Annelie
Holgert

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-10

Förslaget i korthet
Ett bostadsbygge på området där curlinghallen och ishallen nu ligger är att förstöra det unika.
Beskrivning av förslaget
Området och naturen kring Lötsjön är unik. Den har en biologisk mångfald och har fått status som
naturreservat. Den natursköna ramen kring Lötsjön är redan ofredad av bostadshus och trafik.
Djurlivet är påtagligt vackert med en hög artrikedom av insekter, frid mindre däggdjur som t.ex. ekorrar,
fladdermöss samt fåglar och större däggdjur som t.ex. rådjur. En ytterligare nybyggnation av
bostadshus längs med Lötsjön förstör områdets unika karaktär och topografi, skulle kraftigt störa
djurlivet och den rekreation och upplevelse som nu finns att tillgå. Trafiken och bullret i området
kommer att öka ytterligare då nya vägar måste upprättas och i med detta en ökad trafik och buller.
Området är också ett fladdermus habitat. Fladdermöss är fridlysta och deras boplatser får ej störas,
flyttas eller rivas. Fladdermusholkar finns uppsatta på ett 30 tal träd i och kring is - curlinghallen. Mitt
förslag är därför att avveckla planerna på bostäder
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Martin
Isaksson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Kort- och långsiktig plan för hela kommunen avseende behovet av små/stora idrottsanläggningar
Beskrivning av förslaget
Kommunen har enligt flera olika massmedia störst tillväxt i hela landet. Med tanke på det krävs
naturligtvis fler idrottsanläggningar och det är positivt att kommunen vill satsa inom det området. För att
få en samlad bild av behovet efterlyser vi en långsiktig plan avseende nya och framtida behov av
idrottsanläggningar. Vi har försökt att finna en sådan i kommunens översiktsplan, dessvärre utan
framgång. Förslaget är att ta fram en sådan innan man beslutar om en ny multihall till en kostnad på
550 miljoner, som minskar eller omöjliggör andra nödvändiga satsningar. Vi efterlyser således en
balans mellan centrala och lokala idrottsanläggningar innan beslut fattas om en gigantisk central
anläggning. Dessutom behöver den kostnadseffektiva aspekten belysas.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Margareta
Andersson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Tag fram en genomarbetad trafikplan för Sundbybergs IP samt de planerade bostadshusen vid
Lötsjön.
Beskrivning av förslaget
En stor fråga för oss invånare är hur trafiken ska hanteras. Det är redan problem i dagsläget, så att
lösa denna fråga innan beslut om placering av hallen och eventuell byggande av bostäder vid Lötsjön
är avgörande. Tillgängligheten är jätteviktig, det vet alla som har varit på idrottsaktiviteter i sporthallar
eller som vistats i ett område när en aktivitet pågår. Vi efterlyser en trafikplan som inkluderar den tunga
bygg-trafiken under själva byggnationen, en tidsperiod på 2-3 år. Dessutom vad en eventuell
byggnation av bostadshus vid Lötsjön skulle innebära trafikmässigt. Efter byggtiden kommer
påfrestningarna vad gäller trafiksituationen att vara avsevärt större än idag. Den helhetsbilden över tid
vill vi se i en trafikstudie/-plan.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Margareta
Andersson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Kostnadskalkylen för multiarenan.
Beskrivning av förslaget
Tag fram en realistisk kostnadskalkyl som innefattar bygget av multihallen, rivning av befintliga is- och
curlinghallar samt inlösen av Fredsgränd samt de trafiktekniska lösningar som är en förutsättning för
genomförandet.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Tommy
Stolt

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 14:07:52

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-02-15

Förslaget i korthet
Satsa mer pengar på skolan istället för på multisporthall
Beskrivning av förslaget
Sundbyberg kommer mycket lågt i skolranking år efter år. Sundbybergsbor är missnöjda och åker med
sina barn till skolor i andra kommuner (i min dotters klass åk 2 i Stockholmsskola går sex barn från
Sundbyberg). För att bli en attraktiv kommun måste skolorna vara bra! En satsning på skolan kommer
alla barn till del medan en multisporthall kommer ett fåtal barn till del. Föreningsidrott passar inte alla
barn. Många lämnar idrotten för att det krävs för mycket av dem med träning flera gånger i veckan och
förväntan på att de ska tävla. För dessa barn spelar möjligheterna till spontanidrott stor roll. Då krävs
öppna platser och god tillgänglighet. Isbanan på IP har till exempel varit mycket populär och välbesökt
under vintern. De flesta hallar som byggs blir betydligt dyrare än budgeterat. (Den planerade hallen
har redan blivit 100 miljoner kronor dyrare). Lägg mer pengar på skolan istället för att riskera att få dra
ner på budgeten för att finansiera dyr multisporthall.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Anna
Norberg

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-02-15 19:27:09

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-02-25

Förslaget i korthet
Investeringsprojekt 90334: Detaljplan för bostäder
Beskrivning av förslaget
Genomför en utökad miljöutredning och lämplighetsbedömning för att bygga bostäder som ska
finansiera delar av multisporthallen. Dessa bostäder kommer att byggas nära strandskydd och
naturreservat. Informera om utfall. Gör denna bedömning mot bakgrund till kommunordförandens
beslut om naturreservat, 18 december 2017 där Sundbyberg stad bedömer att exploateringar såsom
bostäder, skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar inte går att förena med bevarandet av
områdets höga natur- och friluftslivsvärden. Sundbybergs stad anser därför att området ska skyddas
som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. På grund av de höga natur- och friluftslivsvärdena i
denna centrala del av Sundbyberg är det motiverat att långsiktigt skydda området som ett
naturreservat, till gagn för biologisk mångfald och människors hälsa och välbefinnande. Genom ett
naturreservat kan området ses och skötas som en helhet, med en skötselplan som gagnar hela
områdets
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Robert
Gran

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-02-25 15:59:20

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-01

Förslaget i korthet
Utredning multifunktionsbyggnad på Duvmossen
Beskrivning av förslaget
Efter att ha läst "Förstudie Sundbybergs idrottsplats Multifunktionsanläggning 2018-05-09" ser jag flera
brister med förstudien. Exempelvis: - Genusperspektiv saknas - Trafikanalys och
konsekvensbeskrivning av flera samtidigt pågående evenemang i ishall, fotbollsplan samt curlinghall
saknas - Förslaget bygger på att de befintliga och fullt fungerande löparbanorna flyttas till en kostnad
av 9 mnkr. Vidare är den förslagna placeringen trång och det kommer att kosta mer att bygga än tänkt.
Slöseri med skattemedel! - Man har missat att tänka större och fundera på hur en sådan byggnad och
omgivning kan anpassas till andra också önskvärda sporter som klättring (husvägg?), skate-park,
friidrott osv. Medborgarförslag: 1) Utred alternativ placering av anläggningen till Duvmossen samt
jämför kostnadsmässigt med ursprungligt förslag. 2) Åtgärda bristerna i förslaget gällande genus, trafik
samt andra sporters möjligheter till utnyttjande av byggnad och omkringliggande ytor.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Marianela
Garcia Lozano

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-02-22

Förslaget i korthet
Vill se fler förstudier och budget på andra platser för Multifunktionshallen.
Beskrivning av förslaget
Hej, jag skriver till er angående Multifunktionshallen som ni planerar att bygga på Sundbybergs IP. Jag
skulle vilja se förstudier inklusive budget på andra platser att bygga hallen. Som jag ser i er förstudie
för den valda platsen i nuläget så har den många brister och som boende i Sundbyberg tycker jag
verkligen inte att ni har valt rätt plats för en sådan stor byggnad. Ni tänker placera den mitt i ett
bostadsområde och naturreservat. Hur har ni tänkt egentligen? Vore det inte bättre att lägga hallen i
Ör tex? Som sagt jag ser gärna era andra alternativ och orsaker varför ni valt just Sundbybergs IP som
bästa lösningen. Vänliga hälsningar Sara
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Sara
Runesson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-02-22 08:51:09

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-02-23

Förslaget i korthet
Utred alternativa platser för den planerade Multisporthallen
Beskrivning av förslaget
Det måste finnas bättre platser att bygga Multisporthallen än vid Sundbybergs IP. Området är trångt
och trafiksituationen redan kaotisk. Har det gjorts några utredningar om alternativa platser ? Som
boende i Sundbyberg vill jag veta vilka de är. En bättre placering för hallen tycker jag borde vara i tex.
Ör.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Karin
Hallberg

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-02-23 12:56:04

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-02

Förslaget i korthet
Angående förslag till ny idrottshall
Beskrivning av förslaget
Utred möjligheterna till att förlägga den nya multihallen till annan plats än Sundbybergs idrottsplats p g
a ohållbar trafiksituation för boende och besökande i Sundbyberg. Det är idag mycket trångt när man
med bil åker från rondellen Fredsgatan/Tulegatan hela vägen fram till baskethallen. Bilar står
parkerade där det är stoppförbud, det finns för få parkeringsplatser och det finns inga
parkeringsmöjligheter för bussar. Bussarna stoppar upp trafiken helt när de ska släppa av barn och
ungdomar som ska till idrottsplatsen, det är även fara för barn vid av- och påstigning. Hela
trafiksituationen kring Tulegatan, Fredsgatan och Fredsgränd är redan överbelastad. Att man planerar
för ett 70-tal parkeringsplatser i den nya hallen gör att trafiken kommer att öka ytterligare i området.
Sundbyberg behöver en ny idrottsplats men förlägg den till ett ytterområde med goda
parkeringsmöjligheter och inte i centrala Sundbyberg.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Britt
Isaksson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-02 16:11:25

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-03

Förslaget i korthet
Med anledning av planerna på uppförande av en multihall och tillhörande byggnationer m.m. vid Sund
Beskrivning av förslaget
Se bifogad fil
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Britt-Mari
Sandén

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-03 14:10:45

Kommunstyrelsen Sundbybergs Stad.

Med anledning av planerna på uppförande av en multihall och tillhörande byggnationer m.m. vid
Sundbybergs Idrottsplats vill jag framhålla följande.
För det första finns det anledning att ifrågasätta om det alls är en rimlig prioritering att spendera
pengar på en multihall av det planerade slaget. Den uppskattade kostnaden, utan att vägar m.m.
inräknats, ligger enligt uppgift i storleksordningen 600 miljoner kronor. Skola, äldreomsorg och
sjukvård är viktigare områden att prioritera. Visserligen kan sägas att träning måste uppmuntras, inte
minst av folkhälsoskäl, men vad som nu planeras är i själva verket att en väl fungerande träningsplats
kommer att avvecklas. Åtgärden som sådan är därför omotiverad. Vad som i första hand behövs är
ett utrymme för utomhusträning, och som sådant är området i dagsläget uppskattat och välanvänt.
Det är inte sund politik, vare sig ekonomiskt eller med hänsyn till intresset av friluftsliv och idrott, att
avveckla en väl fungerande idrottsplats för utomhusträning för att ersätta den med en inomhus-hall.
Om det trots detta anses finnas ett påtagligt behov av en multihall – något som alltså måste
ifrågasättas – bör denna anläggas på en annan lämplig plats. Området kring Lötsjön präglas idag av
natur och äldre stads-/småstadsmiljö. Den planerade hallen kommer markant att avvika och störa
denna idyll. Den planerade hallen kommer att förändra karaktären på området och utgöra ett
störande inslag i miljön runt naturområdet kring Lötsjön. Till detta kommer att det invid curlinghallen
finns fridlysta arter (fladdermöss) som kommer att störas av det projekt som uppförandet av
multihallen kommer att innebära. Närheten till tunnelbana är knappast ett relevant eller tungt
vägande skäl i sammanhanget, eftersom de flesta sporter förutsätter sådan utrustning att det
knappast är realistiskt att tro att tunnelbana kommer att användas som transportmedel. En
alternativ lokalisering kunde till exempel avse Ör-området eller Kymlinge.
Med anledning av planerna på försäljning av mark och utbyggnad av vägar och bussleder m.m. måste
också följande framhållas. Belastningen på befintligt vägnät är redan nu tung från rondellen på
Tulegatan/Fredsgränd. En följd av detta blir att även vägnät m.m. riskerar att bli att vägnätet behöver
byggas ut. Till detta kommer att den förändring i trafiksituation som detta kommer att innebära
förvandlar en barnvänlig miljö till en storstadsmiljö där barn inte kommer att kunna leka på gården.
Till detta kommer också att nybyggnation av multihall och bostäder inte tar behovet av parkering för
de som är bosatta i området i beaktande. Utökas antalet bostäder och byggs den planerade hallen
finns inte tillräckligt med markyta för att tillgodose behovet av parkeringsutrymmen. Att planera för
nya bostäder framstår också som direkt omotiverat med tanke på att andra planerade
bostadsbyggnationer i området avbrutits på grund av ringa intresse.
Sammanfattningsvis talar ovanstående med styrka för att projektet som sådant, och under alla
förhållanden den planerade lokaliseringen av multihallen, inte övervägts tillräckligt noggrant utan i
stället kommer att föranleda avsevärda problem, inte minst ekonomiska och ekologiska. Projektets
eventuella fördelar förefaller att vara begränsade till att vissa sportutövare under några
vintermånader har möjlighet att träna på just denna plats. De sammantagna kostnader och problem
som är förenade med genomförandet av ett sådant projekt är sådana att projektet, i relation till
nämnda ändamål, framstår som helt orimligt och orealistiskt och som rent slöseri med resurser.
Avbryt detta projekt medan det ännu är möjligt.
Britt-Mari Sandén
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Platser för spontanidrott under eventuell byggnation av multihallen samt efter färdigställandet.
Beskrivning av förslaget
Idag används Sundbybergs IP i stor utsträckning till spontan-idrottsaktiviteter. Under byggandet av
multihallen kommer hela IP att vara avstängt under 2-3 år. Efter färdigställandet kommer
tillgängligheten för spontana aktiviteter att kraftigt ha begränsats. Vart ska alla barn och ungdomar ta
vägen?
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Ulla
Stolt

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 13:55:09

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Byggs multihallen så försvinner friidrottsanläggningen. Kort- och långsiktig lösningen efterfrågas.
Beskrivning av förslaget
I avgränsningen för förstudien står att friidrottsanläggningen inte hanteras. I vår mening är det väldigt
märkligt att planera för att ta bort en befintlig funktion utan att hantera vart den i så fall ska flytta. Vart
ska alla barn och ungdomar ta vägen som håller på med friidrott och varför prioriteras inte de? Hur ser
den kort- och långsiktiga planen ut vad gäller friidrottsmöjligheter?
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Ulla
Stolt

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 13:59:11

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Kvalificerad arkitekt.
Beskrivning av förslaget
Eftersom Sundbyberg för tillfället saknar en stadsarkitekt föreslår jag att kommunen låter en
kvalificerad arkitekt titta på placeringen av multiarenan med avseende på miljön och gröna ytor i
centrala Sundbyberg.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Anders
Forss

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 14:01:46

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Naturreservatet Lötsjön-Golfängarna
Beskrivning av förslaget
Sundbyberg beslutade i december 2017 att inrätta ett naturreservat med namnet Lötsjön-Golfängarna.
Med bakgrund av detta beslut ifrågasätter jag planerna på att bygga flera bostadshus där ishall och
curlinghall är beläget idag.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Tommy
Stolt

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 14:05:53

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Omprövning av detaljplan för Sundbybergs IP.
Beskrivning av förslaget
Gällande detaljplan för Sundbybergs IP är från 1975. Vid den tiden såg omgivningarna helt annorlunda
ut, det fanns t ex ingen bostadsbebyggelse på någon sida av de två fotbollsplanerna på Fredsgränd
eller Bergaliden. Ta fram en ny detaljplan som tar hänsyn till befintliga förutsättningar.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Anders
Forss

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 14:09:49

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Kommunikationsplan för kommunens medborgare.
Beskrivning av förslaget
Tag fram en kommunikationsplan för kommunens medborgare innefattande bygget av multihallen samt
bostadshusen vid Lötsjön. I planen ska tydligt framgå var man befinner sig i projektarbetet, planerade
informations/dialogtidpunkter samt beslutsgången.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Margareta
Andersson

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 14:15:35

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-03-05

Förslaget i korthet
Medborgarförslag för ökad trafiksäkerhet Runt Kymlingeskolan, Oxenstiernas Alle
Beskrivning av förslaget
Medborgarförslag för ökad trafiksäkerhet Runt Kymlingeskolan, Oxenstiernas Alle Problemställning:
Trafiksäkerheten runt Kymlinge skolan är inte optimal. De övergångsställen som finns, har delvis skymd
sikt av parkerade bilar. Detta gör att barn som skall gå över, nästan måste gå ut i vägen för att synas.
Det är vanligt att bilförare gasar på efter att ha stått i kö bakom bussen, vilket ökar riskerna för barnen
som skall passera. Föräldrarådet vid Kymlinge skolan efterfrågar därför åtgärder och inkommer med
nedan förlag på åtgärder som vi önskar att stadsdelsnämnden tar upp för bedömning och beslut.
Förslag på lösningar: 1. Sätt upp fler varningsskyltar - från båda hållen. 2. Sätt upp gula/orange
indikatorlampor med sensor som lyser när det finns någon som skall gå över. 3. Bättre markering av
övergångställen, vita färgen har nötts bort.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Christian
Hollstrand

Personuppgiftslagen
Genom att kryssa i den här rutan godkänner jag att mitt medborgarförslag behandlas enligt stadens rutiner för
medborgarförslag. Jag godkänner också att mitt namn publiceras på stadens hemsida.
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Datum : 2019-03-05 17:11:24

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-09-27

§ 59

Dnr: KFN-0105/2018

8 (17)

Svar på medborgarförslag - Pulkabacke på Rissne ängar
Beslutsunderlag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 27 juni 2018.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väcktes ett
medborgarförslag om pulkabacke vid Rissne ängar. Kommunfullmäktige beslutade
att kultur- och fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
”Jag skulle gärna se att en större pulkabacke anlades på Rissne ängar. Idag finns en liten kulle
som duger för de minsta barnen och sedan finns "gropen" i Hallonbergen som är bra för större
barn och vuxna. För barn i ålder 3–6 år saknas dock ett alternativ. Förslagsvis skulle den kulle
som finns idag kunna förstoras till en pulkabacke likt den vid Grönkullaskolan och till det skulle
schaktmassor från något av alla de byggen som äger rum i Sundbyberg användas.”
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Området kring Rissne ängar hör inte till kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde, men nämnden har kontaktat stadsmiljö- och tekniska nämnden som
är den ansvariga nämnden.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden svarar att det redan finns en pulkabacke i
närheten av Rissne änger och gör bedömningen att en ny pulkabacke i närheten inte
kan prioriteras i dagsläget. Nämnden hänvisar frågeställaren till pulkabacken vid
Golfängarna/Lötsjön och pulkabacken vid Grönkullaskolan. För lite äldre barn
finns det även en pulkabacke norr om Rissneleden, vid Bergshöjden. Den nås via en
gångtunnel från Rissneängar.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget ”Pulkabacke på Rissne ängar”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-28
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Svar på medborgarförslag - Säkerhetsställa att Sundbyberg
Stad följer Washingtonprinciperna rörande nazistulen konst!
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens skrivelse den 5 februari 2019.
Förslag till svar på medborgarförslag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde 24 september 2018.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september väcktes ett
medborgarförslag om att säkerhetsställa att Sundbyberg Stad följer
Washingtonprinciperna rörande nazistulen konst. Kommunfullmäktige
beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
I pressen uppmärksammas i dagarna att Moderna museet, i strid med Sveriges åtagande enligt
"Washingtonprinciperna", vägrar återbörda av galleristen Alfred Flechtheim under nazitiden
berövad konst. Moderna museet begick samma misstag för snart tio år sedan rörande tavlan
"Blumengarten" av Emil Noldes, då museet ansåg att frågan handlade om affärsjuridik men
tvingades konstatera att det handlade om att återlämna något som aldrig varit i museets ägo.
Restitution handlar om en utifrån förintelsens effekter inriktad försoningsprocess både för den som
återlämnar och för den som återfår. En unik möjlighet att göra upp med sin egen historia. En
lärdom som Norge och Henie Onstad Kunstcenter drog och som tyvärr Moderna Museet ännu inte
verkar ha tagit till sig. Sundbybergs Stad bör och kan säkerställa att stadens konstsamling inte
består av nazistulen konst genom en noggrann undersökning av verkens proveniens. All
dokumentation av denna proveniens ska redovisas fullt transparant.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen håller med frågeställaren om att
Washingtonprincipen, att undersöka och återlämna nazistulen egendom, är ett
viktigt ansvar staden har.
Stadens konstsamling består tills största del av konstverk skapade av svenska och
lokala konstnärer och som köpts in från 50-talet och framåt. Risken att det finns
nazikonst i vår samling är därmed liten. Förvaltningen jobbar långsiktig med att
komplettera stadens konstdatabas med dokumentation om proveniens av alla
konstverk men det finns luckor i informationen. I dagsläget saknas det dock
resurser för att under kort tid kunna göra en sådan noggrann undersökning som
krävs för att säkerställa att stadens konstsamling inte innefattar nazistulen konst.
Den information som finns tillgänglig för frågeställaren är en sammanställd lista
med de konstnärer som finns i stadens konstsamling. Denna lista finns att hitta
sundbyberg.se.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget Säkerhetsställa att Sundbyberg Stad följer
Washingtonprinciperna rörande nazistulen konst.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag – Upprustning/nybyggnation av
Ursvik IK:s föreningslokal
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 25 januari 2019
Förslag till svar på medborgarförslag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november
2018
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 väcktes ett
medborgarförslag om upprustning/nybyggnation av Ursvik IKs föreningslokal.
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
Sundbyberg har vuxit mycket de sista åren och kommer så att fortsätta göra under överskådlig
framtid. Ett av de områden som vuxit mest är Ursvik, inräknat både Stora Ursvik och Västra
Ursvik. Många av de inflyttande är barnfamiljer som lockas av den aktiva livsstil som Ursvik
erbjuder med närheten till motionsområdet och det rika föreningslivet. Ursvik IK bedriver sedan
länge fotboll och på senare år har klubben vuxit avsevärt, främsta orsak är den stora
befolkningstillväxten i området. Klubben växer år för år och närmar sig 1000 medlemmar, 970
medlemmar finns i dagsläget.
Nuvarande verksamhet slussas mer än 100 nya barn in i verksamheten via vår prova på
fotbollsskola. Klubben bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från Ursviks IP.
Fotbollsplanen genomgick för ett antal år sedan en välbehövlig upprustning och är nu en fantastisk
plan att bedriva verksamheten på. Tyvärr möter inte Idrottsplatsens lokaler och byggnader samma
nivå som Idrottsplatsen i övrigt och nu tycker jag att det är dags för ett lyft för Ursvik IP och
Ursvik IK.
Klubben saknar idag fungerande lokaler, vilket påverkar verksamheten negativt. Det saknas
ordentliga lokaler för att kunna bedriva caféverksamhet i samband med klubbens aktiviteter. Just
caféverksamhet är viktig för att bidra till föreningens ekonomi så att avgifter kan hållas på rimliga
nivåer. Vidare saknas möjligheter till ombyte samt att förrådsytor för verksamheten är minimala,
illaluktande och ofräscha. Mycket av den administrativa verksamheten sköts i de olika
medlemmarnas hem.
När man i samband med cuper och matcher mot andra lag besöker de anläggningar som de
föreningarna disponerar i andra kommuner sticker Ursviks IP ut på ett anmärkningsvärt negativt
sätt. Ett motsatt exempel är Lidingö med en ändamålsenlig, modern anläggning och platseffektiv
lösning som kombinerar de behov en förening har.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslaget är att Kommunen snarast fattar beslut om att riva och återuppbygga byggnaderna vid
Ursviks IP. De nya byggnaderna utformas i nära samarbete med Föreningen och bör innehålla
följande:
Café (möjlighet både inomhus och utomhus)
Möteslokal
Minst 2 st ordentliga omklädningsrum med dusch och toaletter
1 st rum för expedition/kansli
Ordentliga förrådsutrymmen för föreningens verksamhet
Klubben har drivit denna fråga under en längre tid och nu hoppas Ursvik IK att det är dags för
klubben att ge klubben ett hem för dess växande verksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget Upprustning/nybyggnation av Ursviks IK:s
föreningslokal.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag - Lamporna över Ursviks IP
fotbollsplan släcks för tidigt
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 30 januari 2019
Förslag till svar på medborgarförslag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november
2018
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 väcktes ett
medborgarförslag om att lamporna över Ursviks IP fotbollsplan släcks för tidigt
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
Hej Sundbybergs stad!
Ni har nyligen bestämt att Ursviks IP:s lampor som lyser över fotbollsplanen ska släckas kl.
20.00 på vardagar och kl. 17.00 på helger. Beslutet är taget på grund av att några få grannar till
fotbollsplanen klagat på ljud och buller. Det tycker jag är orättvist! Om man tycker att det låter så
mycket kanske man inte behöver ha fönsterna just mot fotbollsplanen öppna, och nu mot kallare
tider behöver man ju inte ha öppet alls.
Att fotbollsplanen släcks ner tidigare än vad den har gjort innan, kl. 20.00 på vardagar istället
för kl. 21.30 och kl. 17.00 på helger istället för 20.00, drabbar oss extra hårt nu när vi går mot
mörkare tider. För att redan kl. 18.00 är det ju mörkt ute och om fotbollsplanen inte är upplyst
är det omöjligt att kunna se och spela till exempel fotboll.
På talan om fotboll, att fotbollsplanen släcks ner tidigare leder till att Ursvik IK:s fotbollslag
förlorar sina träningstider, de har lag i alla årskullar mellan 2002 och 2013 samt ett herrlag.
Det är många lag och alla hinner inte ha sina planerade träningar om fotbollsplanen ska släckas
ner kl. 20.00, för att vissa dagar är det ju några av de äldre lagen som brukade börjar sina
träningar kl. 20.00. Att ta bort träningarna leder till att barnen kommer stanna inne och inte
kunna komma ut och röra sig. Vilket tillslut leder till lathet och en minskning av idrott bland
unga. Det är helt orimligt att lagen ska behöva ta bort sina träningar på grund av att några få
grannar till fotbollsplanen tycker att det låter för mycket, fotbollsplanen har legat där i många år
och hur kan man helt plötsligt komma på att den stör?
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen fattades under hösten 2018 ett tillfälligt beslut att
begränsa tiderna för träning på Ursviks IP. Till grund för beslutet låg problem med
buller hos närboende. Kopplat till beslutet att begränsa tiderna begränsades även
tiden som belysningen är tänd. Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker nu olika
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möjligheter hur fortsatt spel och träning på Ursviks IP ska kunna genomföras på ett
sätt som tillgodoser föreningslivets behov av träningstider utan att orsaka för
mycket buller för de närboende.
Arbetet förs i dialog med föreningslivet och närboende. Nämnden kommer att fatta
beslut i ärendet under första halvan av 2019.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget Lamporna över Ursviks IP fotbollsplan släcks för tidigt.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Svar på medborgarförslag - Nytt konstgräs med nedgrävda
kylslingor på Skvadronsbackens grusplan
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 7 februari.
Förslag till svar på medborgarförslag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november
2018.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 väcktes ett
medborgarförslag om nytt konstgräs med nedgrävda kylslingor på
Skavdronsbackens grusplan. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och
fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
”Medborgarförslaget Nedanför Skvadronsbacken mot Kavallerivägen i Rissne ligger en grusplan.
Gräv ned kylslingor och lägg konstgräs där istället så skulle ytan användas året runt. I dagsläget
står den tom. Om det grävs ned kylslingor så kan medborgarna kunna åka skridskor under
vintern och skolorna och förskolorna i området skulle enklare kunna få tillgång till is och slippa
åka till ishallen. Med konstgräs skulle även ytan användas mer för spontanaktiviteter. Blir helt
enkelt en bättre yta och ett bättre Sundbyberg i förlängningen.”
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Den grusplan som medborgarförslaget berör har tills nyligen använts som bl.a.
paviljong/byggområde. Rissne är inne i en utvecklingsfas och Skavdronsbackens
grusplan kan komma att beröras av denna.
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att ytan är viktig både för skolor och
för närboende. Innan vi vet vad som händer med ytan på lång sikt är det dock inte
aktuellt att göra den investering med tillkommande driftskostnader som
förslagsställaren föreslår.
Förvaltningen har dock tittat på andra platser i staden för samma typ av lösning. De
platser som förvaltningen ser kan vara aktuella är Kvarnkullen i Ursvik och
Tornparken i centrala Sundbyberg.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget Nytt konstgräs med nedgrävda kylslingor på
Skavdronsbackens grusplan.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Svar på medborgarförslag - Takförsedda utomhusfotbollsplaner
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 5 februari 2019.
Förslag till svar på medborgarförslag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december väcktes ett
medborgarförslag om takförsedda utomhus- fotbollsplaner. Kommunfullmäktige
beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
Sundbybergs kommun har en hel del konstgräs-fotbollsplaner endast avsedda för att användas
under sommarhalvåret. Under vintern står de oanvända vilket är oekonomiskt då behovet av
fungerande planer är stort hos våra fotbollsentusiaster, som även lider av att det finns för få
spelbara platser under vinterhalvåret. Se på många andra framgångsrika fotbollslag i Stockholm,
där de vintertid har kupolförsedda fotbollsplaner. En kostnad för Staden som ganska snart skulle
bli lönsam, istället för att lägga dyra pengar på att bygga nya idrottsanläggningar. Ex. på möjliga
planer är Örvallen, Rissne idrottsplats, golfängarnas fotbollsplan samt Ursviks fotbollsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Förvaltningen håller med frågeställaren om att det är viktigt att öka möjlighet till
fysisk aktivitet året om. En god folkhälsa är en grundläggande förutsättning för en
hållbar samhällsutveckling.
Under de senaste åren har kultur- och fritidsförvaltningen sett till att minst en
fotbollsplan har plogats för att möjliggöra användning även under vinterhalvåret.
Möjligheten har använts av vissa föreningar, men användandet av de plogade
fotbollsplaner är begränsat då många inte vill spela fotboll ute när det är kallt.
Sundbyberg är en stad som ständigt växer och vilket innebär ökad efterfråga på
idrottshallar, idrottsplatser och utomhusplaner. Kultur- och fritidsförvaltningen är
delaktiga i arbetet med att anlägga en inomhushall för fotboll. Vilket är en del av
arbetet för att möjliggöra fotbollsspelande året om.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget Takförsedda utomhus-fotbollsplaner.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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1. Sammanfattning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av stadens
korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och
nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra
mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.
Vår sammanfattande bedömning är att det saknas flera grundläggande delar i stadens
ramverk för att förebygga mutor och andra oegentligheter. Samtidigt pågår ett övergripande
utvecklingsarbete gällande den interna kontrollen, som enligt vår bedömning har goda
förutsättningar att stärka risk- och kontrollarbetet.
Det finns inom staden framtagna riktlinjer för representation, mottagande av gåvor och andra
förmåner. Dessa behöver dock kompletteras med bland annat riktlinjer för hantering av
korruptionsrelaterade incidenter samt riktlinjer avseende jäv.
Av intervjuer och enkätsvar framkommer att befintliga riktlinjer är svagt förankrade i
förvaltningen. Riktlinjerna beskrivs som svåra att hitta och det finns ingen rutin som
säkerställer att nyanställda tar del av eller får information om relevanta riktlinjer.
Flera av granskade nämnder bedriver ett ändamålsenligt riskanalysarbete. Ambitionsnivån
gällande detta skiljer sig dock väsentligt nämnderna emellan. Det finns enligt vår bedömning
behov av att enhetliggöra nämndernas riskanalysarbete samt involvera linjeorganisationen i
större utsträckning.
Av granskningen framkommer att framförallt kontrollen av bisysslor och inköp bör stärkas. En
stor andel av svarande i enkäten anger att de inte blivit tillfrågade av arbetsgivaren att lämna
uppgifter om eventuella bisysslor. Det saknas i nuläget tillräckliga rutiner för att detta utförs
årligen. De brister som identifieras gällande inköp kan delvis förklaras av personalsituationen
på upphandlingsenheten. Enligt vår bedömning finns dock även brister i tillgängliga
inköpsverktyg och utbildningen till inköpsbehöriga.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:








Tillse att samtliga nämnder genomför en risk- och väsentlighetsanalys i samband
med upprättandet av internkontrollplan och att riskanalysarbetet förankras i
linjeorganisationen.
Revidera riktlinjerna för representation, gåvor, uppvaktning och andra förmåner.
Upprätta rutiner för hantering av incidenter gällande mutor och andra oegentligheter.
Stärka informations- och utbildningsarbetet avseende mutor och andra oegentligheter
samt inköp.
Upprätta stadsövergripande rutiner för att säkerställa att kontrollen av anställdas
bisysslor är tillräcklig.
Tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden se över stadens inköpsrutiner
och säkerställa att upphandlingsenheten ges tillräckliga förutsättningar för att klara
sitt uppdrag.
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2. Inledning
Bakgrund
Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan av
andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är
nödvändiga inslag i en demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt
riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut.
Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och
givande av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken. Bland annat straffbeläggs s.k.
handel med inflytande. Därigenom omfattas exempelvis att en närstående till en
beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.
Oegentligheter kan inbegripa flera andra företeelser än mutbrott. Till exempel transaktioner
mellan organisationen och eget eller närståendes företag, att förskaffa sig fördelar eller
motsvarande utifrån den position man har i organisationen.
En organisation kan åsamkas väsentliga förtroendeskador av eventuella mutbrott eller
korruption. Därför är det av stor vikt att de organisationer där mutbrott eller liknande kan
förekomma vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna. Förtroenderisker i
verksamheten kan få stora konsekvenser även om den finansiella konsekvensen är
marginell.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har säkerställt en god intern
kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter
i verksamheten.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:






Har stadens nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och
oegentligheter?
Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i organisationen?
Hur säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra
och upptäcka mutor och oegentligheter?
Hur sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda
medarbetare?
Hur följs processen upp och återrapporteras den till rätt nivå?
Ansvariga nämnder

Granskningen avser stadens nämnder.
Avgränsning
Granskningens fokus är att bedöma utformningen av den interna kontrollen avseende
korruptionsrelaterade risker såsom mutor och andra oegentligheter. Granskningen syftar inte
till att upptäcka indikatorer på, eller eventuell förekomst av, givande eller tagande av muta.
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Genomförande
Granskningen genomförs genom dokumentstudier, intervjuer med tjänstemän och en
webbenkät till heltidsanställda inom staden.
För att välja ut lämpliga intervjupersoner har ett så kallat ”referensurval” genomförts, vilket är en
av de vanligaste icke-randomiserade urvalsmetoderna inom samhällsvetenskaplig forskning.1
Respektive förvaltningschef har utifrån våra instruktioner identifierat lämpliga intervjupersoner
för granskningen. Fördelen med denna metod är att externa personers expertkunskap om
förvaltningsorganisationen kommer till användning vid urvalstillfället. En potentiell risk är att
förvaltningscheferna väljer ut personer med liknade synsätt som dem själva. För att parera
risken att endast få ledningens syn på dessa frågor har enkäten riktats till samtliga medarbetare
i förvaltningarna. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten, för att
säkerställa att den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden.
Webbenkäten består av obligatoriska ”kryssfrågor” där respondenterna i de flesta fall ska ta
ställning till ett påstående. För att ge respondenterna möjlighet att förtydliga och förklara sina
”kryssvar” fanns vid varje kryssfråga ett fält för fritextkommentarer. Enkäten skickades ut till
240 slumpmässigt utvalda anställda i kommunen. I tabellen nedan redovisas
svarsfrekvensen.
Förvaltning

Svarsfrekvens

Andel svarande

6

Antal utskickade
enkäter
40

Äldreförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

12

40

30 %

Kultur- och
fritidsförvaltningen

21

40

53 %

Stadsmiljö- och
serviceförvaltningen

25

40

63 %

Social- och
26
arbetsmarknadsförvaltningen

40

65 %

Stadsledningskontoret

27

40

68 %

Totalt

117

240

49 %

15 %

Vi har i denna granskning, i likhet med motsvarande granskningar i andra kommuner, utgått från
den så kallade COSO-modellen. I våra bedömningar beaktas slutsatser från utredningar
genomförda av Statskontoret och Ekonomistyrningsverket.
Revisionskriterier
Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser
och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:
 Kommunallagen (2017:725)
 Internal Control – Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization

of the Treadway Commission
1

Se t.ex. Tansey, O. 2007. Process Tracing and Elite Interviewing: A case for Non-probability Sampling. Political
Science and Politics. 40:4, s. 765-772.
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 Sundbybergs stads regelverk och riktlinjer av relevans

Disposition
Granskningsrapporten är disponerad enligt följande: samtliga avsnitt inleds med iakttagelser
från i huvudsak granskade dokument och intervjuer. Därefter presenteras relaterade
enkätresultat. I bedömningen diskuteras båda dessa delar tillsammans.

3.

Granskningsresultat
Kontrollmiljön

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess
medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och
erbjuder ordning och struktur. Faktorer inom kontrollmiljön innefattar integritet, etiska värden,
kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på
vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess
medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som styrelsen ger.
Kommunstyrelsen antog 1997 Policy när anställda erbjuds förmåner av leverantörer och
entreprenörer. I policyn tillhandahålls vägledning för mottagande av gåvor och
måltidsbjudningar. Anställda rekommenderas rådgöra med närmaste chef om det
uppkommer en svårtolkad situation. För ytterligare råd och information hänvisas till juristen
på Service och konsult. Denna funktion finns dock inte kvar.
Stadsledningskontoret tog 2015 fram Riktlinjer för representation, gåvor, uppvaktning och
andra förmåner.2 Riktlinjerna berör både anställda och förtroendevalda. Riktlinjerna
innehåller bland annat en lathund för beloppsgränser, information om hur
representationsutgifter ska redovisas och i vilka sammanhang representation bedöms som
olämpligt. I samband med pågående upphandlingar eller myndighetsutövning får
representation inte förekomma.
Stadens upphandlingspolicy, som antogs av fullmäktige 26 juni 2017, innehåller
huvudprinciper som gäller för alla inköp och upphandlingar av varor, tjänster och
entreprenader inom kommunkoncernen. I policyn anges ansvarsfördelningen och det
förhållningssätt som ska appliceras vid inköp samt riktlinjer kring uppföljning.
För beslut om sponsring av elitidrottssatsningar har staden tagit fram riktlinjer.
Kommunstyrelsen är den instans som fattar beslut om sponsringssamarbete och i riktlinjerna
anges vilka faktorer som ska beaktas vid beslutet. I riktlinjerna finns även en framtagen
avtalsmall för sponsringsavtal. Riktlinjerna för stöd till föreningslivet reviderades senast den 1
januari 2017.
På stadens intranät finns information om bisysslor. Där framgår vilka lagar som är aktuella,
till vem bisyssla ska anmälas och en checklista som stöd för arbetsgivaren och
medarbetaren i bedömningen om bisysslan är tillåten. Det finns en framtagen blankett för
anmälan av bisyssla som ska lämnas till närmaste chef. Av mallen för medarbetarsamtal
framgår att bisysslor ska kontrolleras. Mallen för medarbetarsamtal är dock inte obligatorisk
att använda.

2

Riktlinjer ska enligt stadens styrmodell fastställas av nämnd eller styrelse.
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Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för arbetsgivarstrategiska frågor. Riktlinjerna syftar till
att tydliggöra medarbetares och chefers roller och ansvar samt förmedlar ett gemensamt
förhållningssätt i medarbetarskapet och chefsledarskapet. Förhållningssättet har brutits ner
till värdeord och används bland annat som lönekriterier samt rekryteringskriterier och följs
upp på stadsnivå genom medarbetarundersökningen.
Det finns inga antagna riktlinjer avseende jäv. Information om jäv finns inte heller tillgängligt
på stadens intranät.
3.1.1. Enkätsvar
Av de svarande anger 35 procent att de instämmer helt eller till stor del huruvida kommunen
har tydliga riktlinjer angående mutor/korruption. Endast tre svarspersoner anser att
riktlinjerna inte alls att är tydliga. 30 procent av respondenterna svarade att de inte känner till
att kommunen har riktlinjer angående mutor/korruption.

Vad gäller bisysslor svarade 45 procent att de instämmer helt eller till stor del att riktlinjerna
är tydliga. Endast sex procent instämde inte alls med påståendet.

En klar majoritet av de svarande uppger att de inte har någon uppfattning om kommunen har
rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras. Enbart fem procent instämde helt med
påståendet.
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Fyra procent av de svarande uppger att de har blivit erbjuden gåva eller annat som kan
tänkas vara ett försök att muta eller påverka.

Bedömning
Stadens Policy när anställda erbjuds förmåner av leverantörer och entreprenörer är föråldrad
och innehåller felaktig information. Stadsledningskontorets framtagna riktlinjer innehåller
utförlig information om representation, gåvor, uppvaktning och andra förmåner. Av intervjuer
framkommer att dessa styrdokument är svagt förankrade i ledningen för vissa förvaltningar.
Vi rekommenderar att det i stadsledningskontorets riktlinjer inkluderas laghänvisningar till
brottsbalken samt pedagogiska exempel som är kopplade till faktiska rättsfall. Därtill bör det
tas fram riktlinjer avseende jäv.
Enligt Ekonomistyrningsverket utgör instruktioner för hantering av korruptionsrelaterade
incidenter en väsentlig del av myndigheters ramverk avseende interna oegentligheter. 3
Staden har inte tagit fram riktlinjer för detta, vilket är en brist. Utifrån enkätsvaren kan utläsas
att det saknas etablerade rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras.
Fyra procent av de svarande uppger att de har blivit erbjuden gåva eller annat som kan
tänkas vara ett försök att muta eller påverka. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att
försök till otillbörlig påverkan förekommit i rättslig mening. Av den begränsade information
som framkommer av kommentarerna finns inte mycket som tyder på brottslig handling.
Samtliga som svarade att de blivit erbjuden gåva eller annat som kan tänkas vara ett försök
att påverka har dock inte lämnat skriftlig kommentar, varför det ändå inte ska uteslutas.
Riskbedömning
Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste
värderas. En förutsättning för riskbedömningen är etablerandet av mål knutna till olika nivåer
och som är internt konsistenta. Riskbedömningen är identifieringen och analysen av
relevanta risker för att inte uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska
hanteras.
I stadens styrmodell fastställs de övergripande principerna för nämndernas
internkontrollarbete. Där framgår att respektive nämnds och styrelses internkontrollplan ska
bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. Riskerna ska utgå från fyra övergripande
perspektiv: målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.
I Anvisningar för framtagande av plan för intern kontroll, vilken togs fram av
stadsledningskontoret 2016, tillhandahålls mer ingående beskrivning av riskanalysarbetet.
Inledningsvis ska det göras en inventering av vilka områden som bör ingå i riskanalysen.
Därefter kartläggs riskerna inom dessa områden. Till hjälp finns en beskrivning med olika
typer av risker som kan vara aktuella, såsom legala risker, operativa risker och
redovisningsrisker. Bland dessa omnämns även förtroendeskador, vilka syftar till risker
Se Ekonomistyrningsverkets vägledning ”Oegentligheter och intern styrning och kontroll: Att komma vidare i
arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter”.
3
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kopplade till mutor och andra relaterade förtroendeskadliga aktiviteter. Riskerna i bruttolistan
ska sedan prioriteras genom en risk- och väsentlighetsanalys. Motiven till bedömningarna
ska dokumenteras. Utifrån de prioriterade riskerna tas en internkontrollplan fram.
I majoriteten av förvaltningarna är det ledningsgruppen som genomför riskanalysarbetet.
Stadsledningskontoret rutiner för framtagandet av riskanalys skilde sig från rutinerna inom de
andra förvaltningarna. På respektive avdelning inom stadsledningskontoret görs en
riskinventering. Härigenom inkluderas linjeorganisationen i riskanalysarbetet i större
utsträckning, än i övriga förvaltningar. Framtagna risker diskuteras sedan i grupp med
avdelningscheferna och värderas genom en risk- och väsentlighetsanalys.
Ett antal risker relaterade till mutor och andra oegentligheter har tagits i beaktande i
nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser för 2018. I bilaga 1 redovisas dessa risker för
respektive nämnd. Flera av riskerna har givits ett riskvärde av sådan betydenhet att de
inkluderats i internkontrollplanen. Dessa beskrivs i nästkommande avsnitt.
Vid intervjuer framkommer att flera nämnder inte följer det förfarande som anges i
anvisningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen har i stora drag återanvänt tidigare års
kontrollmoment. Eftersom staden inte har upprättat ett övergripande kontrollsystem för
avtalstrohet har risken för avtalsefterlevnad dock prioriterats i senare års riskbedömningar.
Överförmyndarnämndens internkontrollplan för 2018 bygger på en riskanalys från ett tidigare
år. Enligt uppgift har det inte funnits anledning att revidera den internkontrollplan som
använts under tidigare år. Barn- och utbildningsförvaltningen använde inte den mall för riskoch väsentlighetsanalys som anges i anvisningarna.
3.2.1. Enkätsvar
En stor andel, hela 37 procent, instämmer inte alls med att kommunen/förvaltningen har
uppmärksammat vilka områden/processer som kan utgöra ett riskområde i deras förvaltning,
gällande korruption och andra oegentligheter. Enbart två procent svarade att de instämde
helt med påståendet.

Samtidigt som ett fåtal svarande ansåg att riskområden relaterade till korruption och andra
oegentligheter uppmärksammats, svarade 25 procent av respondenterna, och cirka hälften
av dem som hade en uppfattning, att de ansåg att det finns något område/någon process
som kan utgöra ett riskområde i deras förvaltning.
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Bedömning
Det riskanalysarbete som bedrivs inför framtagandet av internkontrollplanen är i vissa fall
bristande. Ett par nämnder har utan revidering av tidigare riskanalys återanvänt tidigare års
internkontrollplan. Det finns enligt vår bedömning behov av att enhetliggöra förvaltningarnas
riskanalysarbete.
Enkätsvaren visar att endast ett fåtal anser att risker kopplade till mutor och andra
oegentligheter har uppmärksammats, samtidigt som en relativ stor andel uppger att det finns
områden/processer som kan utgöra ett riskområde. Resultatet kan både tolkas som att
förvaltningarna brister i att kommunicera riskanalysarbetet till personalen eller att det finns
riskområden som inte uppmärksammats. Gemensamt för stadens förvaltningar, förutom
stadsledningskontoret, är att riskanalysen upprättas på ledningsgruppsnivå. Vår bedömning
är att linjeorganisationen bör involveras i riskanalysarbetet i större utsträckning.
Kontroller
Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens
direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera
risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela
organisationen, på alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika
slag såsom godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av
verksamhetens resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och
uppgifter.
3.3.1. Generellt om kontroller
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Det åligger
kommunstyrelsen att till se att en kontrollorganisation finns upprättad för stadens samlade
verksamhet och att den utvecklas utifrån stadens behov. Kommunstyrelsen ska ta fram
anvisningar för internkontrollarbetet och informera sig om hur den interna kontrollen bedrivs i
kommunkoncernen.
Nämnderna åläggs att styra och kontinuerligt följa upp den interna kontrollen inom sina
respektive verksamheter. I samband med beslut om verksamhetsplan och budget inför
nästkommande år ska nämnderna anta internkontrollplanen. Planen ska överlämnas till
kommunstyrelsen för kännedom.
Utformandet av internkontrollplanen regleras i Anvisningar för framtagande av plan för intern
kontroll. Anvisningarna är för närvarande under omarbetning. Av internkontrollplanen ska det
framgå vad som ska kontrolleras, när kontrollen ska genomföras, hur kontrollen ska
genomföras och vem som ska utföra kontrollen samt hur den ska inrapporteras.
Det pågår ett arbete i staden med att utveckla internkontrollarbetet. Bland annat har det
tillsatts en central tjänst med ansvar för stadens internkontrollarbete. Rådande
förbättringsarbete syftar till att levandegöra kontrollarbetet för samtliga medarbetare och
tydliggöra kopplingen till verksamhetsplanen. Ambitionen är att internkontrollen för 2019 ska
vara inkluderad i verksamhetsplanen samt i verksamhetssystemet Stratsys.
I nämndernas och kommunstyrelsens internkontrollplaner för 2018 återfinns flera
kontrollmoment med bäring på mutor och andra oegentligheter. Bland annat kontrollerar
förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden samt kultur- och fritidsnämnden
redovisningshanteringen kring representation. Representation ska på restaurangnota eller
faktura dokumenteras med namn på deltagarna, funktion i stad/företag och syftet med
9
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representationen. Vidare görs kontroller avseende upphandling, fakturahantering,
löneutbetalningar, uttagna avgifter och delegationsordningar.
Valnämndens internkontrollplan skiljer sig åt från övriga nämnders. Dokumentet är snarare
att betrakta som ett planeringsdokument, än en internkontrollplan med kontrollmoment.
Attester
Den 10 april 2012 fastställde kommunstyrelsen Attestrutiner och behörighet att underteckna
handlingar. Av rutinerna framgår bland annat att samtliga ekonomiska transaktioner ska
attesteras av minst två personer och att behörighetskontroll av dessa två personer ska
utföras. Rutinerna behandlar även i vilka situationer det inte är tillåtet att beslutsattestera,
såsom vid betalningar till sig själv eller närstående. I dessa fall ska närmast överordnad chef
beslutattestera transaktionen. Härutöver anges ett antal ytterligare anvisningar.
Enligt gällande ordning finns inga krav på att ange beloppsgränser för attestanterna.
Attestrutinerna är för närvarande under omarbetning, men det finns enligt uppgift inga planer
på att införa beloppsgränser. Revisionen rekommenderade staden senast under 2017 att
införa beloppsgränser i attestrutinerna samt i den elektroniska fakturaportalen.
3.3.2. Enkätsvar
Ingen av svarspersonerna uppger att deras överordnade tolererar avvikelser från
kommunens riktlinjer kring korruption och andra oegentligheter. Över hälften av de svarande,
och samtliga av dem med en uppfattning i frågan, anser att överordnade inte tolererar
avvikelser från riktlinjerna.

Ingen av de svarande uppger att kommunens riktlinjer kring korruption och andra
oegentligheter medvetet har åsidosatts av förvaltningen.

Av de svarande uppger 57 procent att deras arbetsgivare någon gång bett dem om
information avseende eventuella bisysslor. Det är dock en relativt stor andel om 43 procent
som anger att de inte blivit tillfrågade om eventuella bisysslor.
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Av de svarande instämmer 12 procent att staden helt eller till stor del har rutiner för att
upptäcka olämpliga bisysslor. Det är däremot relativt få respondeter som har en uppfattning i
frågan. Hela 68 procent uppger att de inte har någon uppfattning.

Vad gäller uppfattningen om stadens arbete kring korruption och andra oegentligheter är
tillräckligt, så har även i detta fall en stor majoritet uppgett att de inte har någon uppfattning.
Noterbart är att det är fler som bara instämmer till viss del eller inte instämmer alls, än vad
som instämmer till stor del eller helt, med att det förebyggande arbetet är tillräckligt.

Bedömning
Det pågår ett arbete med att utveckla internkontrollarbetet som enligt vår bedömningar har
goda förutsättningar att stärka stadens interna kontroll. Inom ramen för detta arbete bör
kontrollen av bisysslor uppmärksammas särskilt. En stor andel av respondenterna anger att
de inte blivit ombedda att lämna uppgifter till arbetsgivaren om eventuella bisysslor, vilket
indikerar på att kontrollen av bisysslor inte fungerar tillfredställande. Vår bedömning är att
kontroll av bisysslor vid medarbetarsamtalet bör göras obligatoriskt.
Staden bör enligt vår bedömning införa beloppsgränser i attestrutinerna samt i den
elektroniska fakturaportalen. Frånvaron av beloppsgränser för attest i fakturasystemet ökar
risken för fel såväl som för oegentligheter. När beloppsgränser för attest saknas i systemet
kan samtliga anställda med attesträtt för ett visst kostnadsställe attestera fakturor, oavsett
belopp.
Det är positivt att ingen av respondenterna svarat att överordnade tolererar avvikelser från
stadens riktlinjer kring korruption och andra oegentligheter.
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3.3.3. Specifikt om kontroller inom riskutsatta områden
Följande områden är erfarenhetsmässigt att betrakta som riskutsatta och har granskats
särskilt:
►
►
►

Inköp och upphandling
Bygglov
Serveringstillstånd

Fokus har varit att identifiera och redovisa om det finns förebyggande och/eller upptäckande
kontroller i aktuella verksamheter och processer. Nedan följer en sammanställning över
iakttagelser inom respektive område. Noterbart är att samtliga riskutsatta områden ligger
inom stadsmiljö- och serviceförvaltningens ansvarområde.
3.3.3.1 Inköp och upphandling
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för stadens upphandlings- och
inköpsverksamhet. Det innebär att nämnden ansvarar för alla upphandlingar som är
stadsövergripande eller där fler än en nämnd berörs. För att hantera dessa ärenden har
stadsmiljö- och tekniska nämnden inrättat ett upphandlingsutskott.
Ansvaret ska dock under 2019 flyttas till kommunstyrelsen. Det innebär att
upphandlingsenheten, som har i uppdrag att samordna, effektivisera och genomföra
upphandlingar samt utveckla stadens upphandlingsfunktion, övergår till
stadsledningskontoret samt att upphandlingsutskottet ersätts av en upphandlingskommitté
under kommunstyrelsen.
Upphandlingsenheten genomförde, handlagde, medverkade i och påbörjade ca 60
upphandlingar samt omkring 100 direktupphandlingar, med ett sammanlagt värde om ca 275
mkr under 2017. Vid intervjuer framkommer att 2018 varit ett turbulent år för
upphandlingsenheten på grund av en orolig personalsituation. I nuläget består enheten av
fyra tjänster: 1,5 fast tjänst och resterande inhyrda konsulter, varav en är upphandlingschef.
Den rådande situationen har inneburit att upphandlingsenheten har svårt att klara av sitt
uppdrag och förvaltningarna har därför varit tvungna att ta ett större ansvar för
upphandlingarna.
Intervjuad upphandlingschef uppger att det finns framtagna rutinbeskrivningar och riktlinjer
men att nuvarande omständigheter gör det svårt att arbeta enligt dessa. Det saknas dock en
central rutin för avrop på ramavtal. Nuvarande rutin för avrop är enligt upphandlingschef inte
tillfredsställande, då upphandlingsenheten inte har full kännedom om de avrop som görs på
de olika ramavtalen. Det saknas ett tillfredsställande spend-verktyg inom staden.
I syfte att stärka upphandlingsenhetens kontroll har överenskommelse gjorts med den
enheten med störst inköpsvolymer på de två största ramavtalen, att hädanefter tillhandahålla
upphandlingsenheten samtlig nödvändig information.
Bortsett från direktupphandlingar ska samtliga upphandlingar göras i stadens gemensamma
inköpssystem. Direktupphandlingar ska skickas till upphandlingsenheten efter
genomförande. I nuläget görs dock inte detta rutinmässigt, enligt upphandlingschef.
Nuvarande inköpssystem beskrivs som bristande avseende vilka kontrollfunktioner de
tillhandahåller. Det finns inte en gemensam avtalsdatabas i staden. Respektive förvaltning
”äger” sina avtal vilket innebär att de ansvarar för arkiveringen. Det medför att
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upphandlingsenheten måste upprätta en skuggarkivering för att kunna överblicka stadens
samlande avtal. Det har dock inte gjorts. I nuläget saknas möjlighet att följa stadens
avtalstrohet. Stadsledningskontoret genomför i nuläget en förstudie inför upphandling av nytt
inköpssystem.
Större upphandlingar brukar genomföras av upphandlingsenheten i samarbete med
verksamhetsdrivande förvaltning. Förvaltningarna agerar i dessa fall kravställare.
Projektgrupperna för dessa brukar aldrig utgöras av en ensam representant från
verksamhetens sida. Det finns ingen standardiserad rutin för kontroll av jäv. I framtiden
planerar upphandlingschefen att införa att deltagande individer skriftligen ska intyga att de
inte är jäviga.
Upphandlingschef anser att den främsta risken för oegentligheter är de upphandlingar som
genomförs i förvaltningarna. I nuläget finns enligt upphandlingschef ingen tillräcklig kontroll
för att säkerställa att oegentligheter inte begås.
De personer som är behöriga att genomföra direktupphandlingar på förvaltningarna behöver
inte genomgå särskild utbildning i upphandling eller genomföra kunskapsprov.
Upphandlingschef upplever att det bland förtroendevalda och tjänstemän råder en bristande
förståelse eller respekt för sekretesskraven vid upphandlingar. Det är ett kulturproblem som
bör åtgärdas.
Bedömning
Med anledning av personalsituationen på upphandlingsenheten riktas arbetet mot att klara
av enhetens mest grundläggande uppgifter: att bistå förvaltningarna i större upphandlingar. I
nuläget är enhetens kontrollerande funktion begränsad. Det saknas även ändamålsenliga
verktyg.
Det fordras idag ingen utbildning för att ha befogenhet att göra inköp. Det bör övervägas om
inköpsbehörighet ska knytas till utbildningskrav. Uppgifter om bristande förståelse eller
respekt för sekretesskraven vid upphandlingar motiverar bredare utbildningsinsatser än till
endast inköpsbehöriga.
3.3.3.2 Bygglov
Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för stadens tillsyns- och myndighetsuppgifter
inom plan- och byggväsendet och har det främsta ansvaret för byggnadsverksamheten enligt
plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen med tillhörande föreskrifter.
Bygglovsenheten inom stadsmiljö- och serviceförvaltningen rapporterar till byggnads- och
tillståndsnämnden. På bygglovsenheten arbetar sju handläggare, varav två även är
byggnadsinspektörer. Under 2017 beviljades bygglov för 644 bostäder.
Tilldelningen av ärenden sker i öppenhet i samband med enhetens måndagsmöte.
Intervjuade bedömer att kännedomen om jävsregler är god bland medarbetarna och det
förekommer att handläggare avsäger sig handläggningen av ett ärende på grund av jäv.
Det sker regelbundna kollegiala granskningar av ärenden inom enheten. På det så kallade
gestaltningsmötet diskuteras kontroversiella eller svårtolkade beslut i dialog med
planförfattare och bygglovshandläggare. Enhetschef granskar de ärenden där tolkningen av
plan- och bygglagens rättstillämpning är osäker.
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I komplicerade fall är det en huvudhandläggare och en medhandläggare som tillsammans
genomför handläggningen av ärendet. Det största ansvaret vilar dock på
huvudhandläggaren.
I byggnads- och tillståndsnämndens internkontrollplan förekommer inga kontrollaktiviteter
med bäring på bygglovshandläggningen.
Bedömning
Den öppna tilldelningen av ärenden och gemensamma ärendegranskningen bidrar till
transparens i handläggningsprocessen. Det finns utrymme att stärka kontrollen av
oegentligheter i dessa ärenden, exempelvis genom att enhetschef slumpmässigt väljer ut
och granskar ett antal ärenden varje månad.
3.3.3.3 Serveringstillstånd
Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för tillämpningen av alkohollagen i kommunen,
vilket omfattar att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn över de restauranger som har
serveringstillstånd. Förutom kommunen har även Polisen, länsstyrelsen och Statens
folkhälsoinstitut ett tillsynsansvar.
Kommunen är förpliktigad genom alkohollagen att tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av
de kommunala föreskrifterna. De senast reviderade riktlinjerna är från 2015 och innehåller
handgriplig vägledning i handläggningen.
I tillsynsplanen för 20184 anges att samtliga restauranger med serveringstillstånd ska få
minst ett tillsynsbesök under året. De restauranger som har serveringstid efter kl. 01.00 ska
få minst tre besök. Den yttre tillsynen (tillsyn på plats i verksamheten) genomförs
tillsammans med två timanställda inspektörer och alkoholhandläggare. Det finns i staden
endast en handläggare för ärenden enligt alkohollagen.
Av nämndens delegationsordning framgår att tjänstemän har delegerats beslutanderätt i ett
antal betydande frågor. Exempelvis kan alkoholhandläggare eller enhetschef ta beslut om att
meddela en erinran. Enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning 2016 var det 34 procent av
rikets kommuner som beviljat en sådan delegation. I majoriteten av kommunerna hade
handläggare inte rätt att besluta om erinran. Nämnden fattar beslut om bland annat nya
serveringstillstånd och återkallelser av serveringstillstånd.
Det finns inga särskilda rutiner för vilka beslut som enhetschefen ska kontrollera, men enligt
uppgift granskar enhetschefen beslut av större dignitet, exempelvis återkallelse av
serveringstillstånd. I nuläget är det inte många ärenden som granskas av enhetschefen.
Under senare år har det inte förekommit några fall av hot eller våld mot handläggare. Det
finns framtagna rutiner för hot och våld mot tjänstemän. Det har dock förekommit att individer
försökt påverka ärendehandläggningen genom att vända sig direkt till förvaltningschef för
stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Förvaltningschefen har vid dessa tillfällen informerat
vederbörande om stadens rutiner i dessa ärenden.
Bedömning
Det har delegerats beslutanderätt i ett antal väsentliga frågor till alkoholhandläggaren. Den
långtgående delegationen i kombination med att det bara finns en handläggare och att det
inte förekommer någon regelmässig kontroll av handläggarens beslut, gör att det enligt vår
bedömning inte förekommer en tillräcklig kontroll. Av nämndens riskanalys framgår att risken
4

Tillsynsplan 2018 för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen som säljer folköl i Sundbybergs stad.
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för oegentligheter i ärenden enligt alkohollagen inte beaktats. Vår bedömning är att nämnden
bör se över sina rutiner avseende handläggningen enligt alkohollagen, i syfte att säkerställa
en tillräcklig kontroll.
Kommunikation och information
Effektiv kommunikation måste förekomma för en god intern kontroll. All personal måste få ett
klart budskap från den högsta ledningen att ansvaret för intern styrning och kontroll måste
tas på allvar. Relevanta kategorier av anställda måste få utbildning om risker som kan
uppträda inom deras arbetsområden.
Stadens intranät utgör en viktig kommunikationskanal till anställda. På intranätet återfinns
stadens riktlinjer och policyer. Nya och reviderade styrdokument kommuniceras via stadens
intranät och på arbetsplatsträffar. Vid intervjuer framkommer dock att intranätet upplevs som
svårnavigerat och svårt att hitta information via. Flera intervjuade var inte bekanta med
stadens senast upprättade riktlinjer avseende representation och gåvor.
Staden har inte informerat om mottagande av gåvor på annat sätt än att tillgängliggöra policy
och riktlinjer på intranätet. Det genomförs inga riktade kommunikationsinsatser inför
julhelgen eller andra särskilda tillfällen.
Nyanställa blir inte informerade om stadens styrdokument med bäring på mutor och andra
oegentligheter vid introduktionen. Det saknas en strategi kring vilka riktlinjer och policyer som
exempelvis nyanställda chefer bör ta del av. I nuläget åligger det respektive chef att hitta och
bekanta sig med aktuella styrdokument. Vid intervjuer konstateras att det finns behov av en
checklista med styrdokument som nyanställda vid olika delar av linjeorganisationen bör
känna till.
Nämndledamöterna får inför varje ny mandatperiod en introduktionsutbildning om
kommunallagen, i vilken information om jäv ingår. Intervjuade anser att nämndledamöterna
är medvetna om och följer gällande jävsregler.
Staden har tagit fram diskussionsmaterial som kan användas i exempelvis workshops
gällande stadens antagna förhållningssätt. Den samlade bilden från intervjuer är att
värdegrundsarbetet är aktivt och görs levande i förvaltningen.
Det finns ingen information i styrdokument eller på intranätet om var anställda ska vända sig
för tips om interna oegentligheter. Det finns inte heller någon visselblåsarfunktion. I
kommunstyrelsens interkontrollplan anges att det ska införas en intern utredningsprocess
och systemstöd för hantering av både internt och externt inkomna tips. Enligt uppgift pågår
ett arbete med detta.
3.4.1. Enkätsvar
En majoritet av de svarande uppger att de inte får regelbunden uppdatering om vilka risker
för korruption och andra oegentligheter som de kan utsättas för. Endast tre svarpersoner
instämmer helt att de har fått regelbunden uppdatering.
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80 procent av de svarande uppger att de inte har fått någon utbildning eller information
avseende kommunens riktlinjer kring mutor eller korruption samt andra oegentligheter.
Endast 20 procent instämmer att de har fått utbilldning eller information.

En stor majoritet av de svarande instämmer helt eller till stor del med påståendet att
kommunens värdegrund kommunicerats. Endast fyra procent instämmer inte alls med att
deras förvaltning har kommunicerat kommunens värdegrund.

Nästan hälften av de svarande uppger att de inte har en uppfattning om kommunen har
kommunicerat vilka sanktioner som drabbar den som inte följer givna riktlinjer kring
korruption och andra oegentligheter. Av de svarspersoner som har en uppfattning har 32
procent angett att de inte alls instämmer med påståendet.

En stor andel (47 procent) av de svarande uppger att de inte instämmer alls med påståendet
att kommunen har kommunicerat hur de ska rapportera misstankar kring oegentligheter eller
avvikelser från riktlinjer. Sju procent svarar att de instämmer helt med påståendet.
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47 procent av de svarande uppger att de inte instämmer alls med påståendet att kommunen
har kommunicerat vilka åtgärder man vidtar när tips om oegentligheter inkommer (från
anställda eller utomstående). Endast fem procent av personerna instämmer helt med
påståendet.

Fyra procent instämmer helt med påståendet att kommunen kommunicerat hur tipsarens
identitet skyddats. 48 procent uppger att de inte instämmer alls att kommunen har
kommunicerat hur tipsarens identitet skyddas. 41 procent av de svarande uppger att de inte
har en uppfattning.

Bedömning
Enligt Statskontoret upptäcks oegentligheter oftast genom tips från medarbetare.5 Därför är
det viktigt att kommunen har tydliga och säkra kommunikationskanaler för visselblåsare. Det
är positivt att det pågår ett arbete med att ta fram ett systemstöd för hantering av inkomna
tips. Inför inrättandet av en sådan funktion bör staden beakta Statskontorets förslag till
riktlinjer för visselblåsarfunktioner.6
Av intervjuer och enkätsvar framgår att arbetet med att informera anställda om mutor och
interna oegentligheter är bristande. Kommunstyrelsen bör se över och strukturera stadens
utbildning och information med bäring på mutor och andra oegentligheter. Utifrån riskanalys
bör det riktas utbildningsinsatser till grupper som bedöms som särskilt riskutsatta. Dessutom
bör det förenklas för nyanställa att tillgodogöra sig relevanta styrdokument.

5
6

Se Statskontorets rapport ”Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption”.
Se Statskontorets rapport ”Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen”.
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Utifrån intervjuer och enkätsvar är vår bedömning att det bedrivs ett ändamålsenligt
värdegrundsarbete i staden. Arbetet bedrivs både på ledningsgruppsnivå och i övriga delar
av linjeorganisationen. Enligt Statskontoret är ledningsgrupper särskilt utsatta för
korruptionsrisker, varför det är särskilt väsentligt att rikta insatser mot dem.7
Utvärdering och uppföljning
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande
övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av
dessa. Uppföljningen genomförs för att säkerställa att de kontroller som designats för att
möta risker verkligen utförs och fungerar som det är tänkt.
Uppföljning av arbetet med den interna kontrollen är en viktig aspekt då de erfarenheter som
framkommer i exempelvis väsentlighet- och riskanalyser ska ligga till grund för det fortsatta
internkontrollarbetet. Kontroller bör möta identifierade risker, vara formaliserade och
överensstämma med det dagliga arbetet som utförs i verksamheten. Vidare ska löpande
utvärdering göras av identifierade kontroller i syfte att säkerställa att de utförts och fungerar
som avsett.
Uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden eller styrelsen i
samband med årsbokslutet eller i den omfattning som anges i internkontrollplanen. Om
brister identifierats ska förslag lämnas på åtgärder.
Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar och ska med utgångspunkt från
nämndernas rapporter utvärdera och initiera förslag till förbättringar, avseende stadens
samlade system för den interna kontrollen. I Sundbybergs stads årsredovisning 2017
konstateras bland annat att fakturahanteringsprocessen är ett område där resultatet från
internkontrollen visade på förbättringsbehov.
Under hösten 2018 pågår, som tidigare nämnts, ett arbete med att se över och utveckla
stadens internkontrollarbete. Framgent planeras internkontrollen integreras i
verksamhetssystemet Stratsys. Dessutom ska internkontrollplanen för 2019 inkluderas i
verksamhetsplanen. Tidigare år har internkontrollplanen fastställts separat. Syftet med att
inkludera internkontrollplanen i verksamhetsplanen är att tydligare integrera internkontrollen i
den övriga styrningen.
Härutöver syftar även arbetet till att COSO-modellen ska tillämpas i högre utsträckning.
Internkontrollarbetet ska framöver vara mer fokuserat på tillsyn och mindre på
kontrollaktiviteter. Under hösten pågår det utbildningsinsatser i detta nya arbetssätt.
Överförmyndarnämnden har inte dokumenterat uppföljningen av 2017 års internkontroll. Det
har inte bedömts som nödvändigt eftersom inga avvikelser noterats.
Staden undersöker inte, genom enkät eller annan metod, huruvida anställda och
förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor.
Bedömning
Vår bedömning är att pågående utvecklingsarbete är ändamålsenligt och har goda
förutsättningar att stärka internkontrollarbetet. Tillsättandet av en central tjänst på

7

Se Statskontorets rapport ”Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten”.

18

296

stadsledningskontoret med ansvar för internkontrollarbetet möjliggör att
stadsledningskontoret tydligare kan ta ett samlat grepp om stadens internkontrollarbete.
Uppföljningen av resultaten från nämndernas internkontrollplaner är i allt väsentligt
tillfredsställande. Överförmyndarnämndens uppföljning av den interna kontroller är däremot
bristande.
Vi föreslår att staden regelbundet undersöker förekomsten av mutor eller andra
oegentligheter. Detta kan exempelvis göras inom ramen för den årliga
medarbetarundersökningen.

4. Svar på revisionsfrågorna
Revisionsfråga

Svar

Har stadens nämnder säkerställt
en god kontrollmiljö avseende
risken för mutor och
oegentligheter?

Delvis. Det finns riktlinjer för flera områden med
bäring på mutor och andra oegentligheter. Inom
staden bedrivs även ett aktivt värdegrundsarbete.
Nuvarande riktlinjer behöver dock kompletteras
med ytterligare information. Därtill bör det tas fram
riktlinjer för hanteringen av korruptionsrelaterade
incidenter.

Genomförs adekvata riskanalyser
på rätt nivå för att minska riskerna
i organisationen?

Delvis. Majoriteten av stadens nämnder har
genomfört ett ändamålsenligt riskanalysarbete.
Vissa nämnder har dock återanvänt tidigare års
internkontrollplan utan förnyad riskanalys.
Riskanalyserna genomförs i de flesta nämnder
inom ledningsgruppen. Riskanalysarbetet bör
framgent även förankras längre ned i
linjeorganisationen.

Hur säkerställer ansvariga
nämnder att kontrollsystemen är
effektiva för att förhindra och
upptäcka mutor och
oegentligheter?

Det förekommer flera exempel på ändamålsenliga
kontroller med bäring på mutor och andra
oegentligheter som verkar i preventivt och
upptäckande syfte. Stadens kontrollsystem för
upphandlingar, vilket utgör ett väsentligt
riskområde, är i nuläget bristande. Det saknas
bland annat ändamålsenliga kontroller för
direktupphandlingar och stadens avtalstrohet följs
inte upp. I övrigt saknas beloppsgränser för attest i
den elektroniska fakturaportalen och i
attestrutinerna.

Hur sprids information om
regelverk, riskanalys och
kontroller till berörda
medarbetare?

Det saknas ändamålsenliga rutiner som
säkerställer att berörda medarbetare får information
om relevanta regelverk. Vidare är det inte tydligt
hur anställda ska rapportera tips om mutor eller
andra oegentligheter.
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Hur följs processen upp och
återrapporteras den till rätt nivå?

Det finns en ändamålsenlig struktur för rapportering
av resultaten från internkontrollen och
kommunstyrelsen följer upp resultaten för staden
som helhet. Det pågår ett arbete med att utveckla
internkontrollarbetet som enligt vår bedömning har
goda förutsättningar att stärka stadens interna
kontroll.

Sundbyberg den 14 november 2018
Herman Rask
EY

5. Källförteckning
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Tillsynsplan 2018 för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen som säljer folköl
i Sundbybergsstad, 2018-01-22
Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad, 2017-06-26
Verksamhetsplan med budget 2018 för byggnads- och tillståndsnämnden.

6. Bilaga 1. Sammanställning av risker
Nämnd/styrelse
Byggnads- och tillståndsnämnden

Förskolenämnden

Grundskole- och gymnasienämnden

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Riskbeskrivning
Risk att attestordningen inte är
uppdaterad och att fel person
attesterar fakturor.
Risk att attest inte sker utifrån rätt
beloppsgräns.
Risk att attest sker av egna utlägg och
inköp.
Risk fakturahanteringen inte är korrekt
som säkerställer attesträtten för
representation.
Risk fakturahanteringen inte är korrekt
som säkerställer attesträtten för
representation.
Risk att upphandling inte sker,
olagliga direktupphandlingar, risk att
avtal förfaller och inte följs upp
kontinuerligt.
Risk att fel lön betalas ut, cheferna
kontrollerar inte löneutbetalningar eller
attesterar frånvaro.
Risk att uppgift om syfte och deltagare
saknas eller är ofullständig avseende
representation, gåvor och
konferenser.
Risk att betalningar för till företag som
staden inte anlitat.
Risk att fel lön har betalts ut.
Risk att efterlevnad av avtal om
upphandlade varor/tjänster inte följs.
Risk att uppgift om syfte och deltagare
saknas eller är ofullständig avseende
representation, gåvor och
konferenser.
Risk att uttagna avgifter inte
överensstämmer med vad som
stadgas i förordning.
Risk att för otillåtna
direktupphandlingar görs.
Risk att delegationsordning inte
efterlevs.
Risk att upphandling inte sker,
olagliga direktupphandlingar eller att
ramavtal inte följs.
Risk att attestordningen inte är
uppdaterad och att fel person
attesterar fakturor.
Risk att attest inte sker utifrån rätt
beloppsgräns.
Risk att attest sker av egna utlägg och
inköp.

Ingår i kontrollplan
Nej.

Nej.
Nej.
Ja.

Ja.

Ja.

Nej.

Nej.

Nej.
Ja.
Ja.

Ja.

Ja.
Ja.
Ja.
Ja.

Nej.

Nej.

Nej.
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Äldrenämnden

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Risk att process och rutin för
fakturahantering till hemtjänstutförare
inte följs.
Risk att uttagna avgifter inte
överensstämmer med vad som
stadgas i förordning.
Innehåller aktiviteter.
Risk att fakturor inte betalas i tid eller
med rätt belopp
Risk att inte rätt belopp betalas ut till
rätt ställföreträdare.
Risk att inte rätt lön betalas ut till rätt
person.

Ja.

Ja.

Ja.
Ja.
Ja.
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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation - Bårhusavgift. Ställd till äldrenämndens
ordförande av Catja Kaloudis (V)
Frågorna Catja och Vänsterpartiet ställer är mycket bra och relevanta då de tar sikte
på hur den kommunala administrationen fungerar i ett sårbart läge när någon vi
älskar har lämnat oss.
Catja undrar om det är rimligt att det är platsen man lämnar jordelivet från som ska
avgöra avgiftens storlek för att ta hand om transport och bårhus. Vidare frågar Catja
också om mittenstyret har för avsikt att verka för att Sundbyberg stad ska ta bort
dessa avgifter.
Så som första frågan är formulerad, och med tanke på vilken sårbar situation för de
efterlevande det handlar om är min spontana reaktion förstås den förväntade.
Välfärden är om än gemensamt finansierad dock i de flesta fall avgiftsbelagd, och
det kommunala självstyret säkerställer att avgifter för verksamheterna är olika
mellan kommuner. I det specifika fallet som frågan avser är även landstinget
delaktigt genom att utföra tjänsterna och att besluta om vad just dessa avgifter ska
vara. Det som särskilt skiljer denna avgift från andra avgifter i kommunal
verksamhet är förstås i vilket läge den kommer för de efterlevande. Vad gäller den
andra frågan så har inte mittenstyret gjort något ställningstagande i denna fråga
sedan det tillträdde vid årsskiftet. Att "ta bort" avgiften såsom frågan beskriver så
att den upphör kan kommunen inte göra då det är landstinget som fakturerar
kommunen och avgiften i alla lägen för kommunen kvarstår. Jag är dock öppen för
att avgiften skulle kunna ingå som en del i en översyn av utformning av taxor och
avgifter inom äldrenämndens verksamheter.

Eric Vänerlöv (S)
äldrenämndens ordförande

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-18
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Dnr: KS-0132/2019
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Interpellation - Bårhusavgift. Ställd till äldrenämndens
ordförande av Catja Kaloudis (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utrymningsplan/ Evacuation plan

SUNDBYBERG
PLAN 2

Du

Vid brand
i fara.

Larma: 112

In case of fire

SITUATIONSPLAN

Rescue, alert,help people
in distress. Do not use elevator.

Emergency exit.
Way to emergency exit.

Alarm: 112
Du

Your position.

Extinguish if safe to do so.
Fire extinghuisher.
Du

Close the door behind you.

Reassamble:
The park outside the town hall.

Brandlarmknapp.
Fire alarm button.

BF

Brandfilt.
Fire blanket.
RITAD AV:

Meet the fire brigade.

www.larmtele.com
Tel: 08-505 719 00

