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Mellan klockan 17:00 och 18.00 besvaras interpellationer
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 17
juni 2019, kl 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
Informationspunkt
5. Information från kommunfullmäktiges revisorer
Styrande dokument
6. Översyn av stadens hantering av Lag (2016:38) om KS1 - 33
mottagande av vissa nyanlända invandrare för
0367/2019
bosättning inom social- och
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde
7. Arvodesreglemente för styrelser och
lekmannarevisorer i koncernen Sundbybergs
stadshus AB

KS34 - 45
0016/2019

Ekonomi
8. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för
Sundbybergs stad

KS46 - 74
0221/2019
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Bolagsfrågor
9. Revidering av ägardirektiv till Fastighets AB
Förvaltaren (publ)

KS75 - 97
0216/2019

Taxor och avgifter
10. Revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad

KS98 - 120
0272/2019

11. Revidering av Sundbybergs stads taxa och
sanktionsavgifter för schakttillstånd

KS121 - 128
0308/2019

12. Revidering av Sundbybergs stads taxa och
sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner

KS129 - 139
0309/2019

13. Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser
på offentlig plats i Sundbybergs stad

KS140 - 158
0437/2019

Investeringar
14. Utveckling av Örskolan. Godkännande av
förstudie och beslut om att inleda programarbete

KS159 - 197
0295/2016

15. Investeringsprojekt avseende förberedande
arbeten i samband med tvärbanans utbyggnad
genom Ursvik - Beslut om att godkänna program
och gå vidare till projektering och genomförande

KS198 - 238
0363/2016

16. Investeringsprojekt 90805 – Ombyggnad av
infrastruktur kopplat till kvarteret Freden Större i
Hallonbergen- beslut om projektförändring.

KS239 - 247
0398/2018

Detaljplaner
17. Detaljplan för skola och parkområde,
Kvarnkullen, del av fastigheten SUNDBYBERG
2:79 - Beslut om antagande

KS248 - 306
0363/2018

Avtal och överenskommelser
18. Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och
Fastighets AB Förvaltaren avseende del av
Sundbyberg 2:79, detaljplan Kvarnkullen, Ursviks
Västra delar

KS307 - 317
0299/2019
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19. Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB och Wallenstam AB avseende förskolelokaler i
fastigheten Freden större, stadsdelen
Hallonbergen

KS318 - 404
0324/2019

20. Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB och bostadsrättsföreningen Krubban avseende
förskolelokaler - Hagabergsgårdens förskola - i
fastigheten Krubban, centrala Sundbyberg

KS405 - 467
0281/2019

21. Avtal mellan Sundbybergs stad och AB
Storstockholms lokaltrafik för genomförande av
nybyggnation vid tunnelbanans blå linje vid Rissne
station kopplat till byggnation av förskola på
Kaplanen 2

KS468 - 484
0334/2019

22. Rekommendation från kommunförbundet
Storsthlm att anta överenskommelse om
omhändertagande av avlidna mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i
Stockholms län

KS485 - 496
0078/2019

23. Rekommendation från kommunförbundet
Storsthlm att anta regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län

KS497 - 517
0150/2019

24. Rekommendation från Länsstyrelsen i Stockholms
län att anta överenskommelse om gemensam
målbild 2019-2022 - Samverkan
Stockholmsregionen - En trygg, säker och
störningsfri region

KS518 - 568
0181/2019

25. Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan
Sundbybergs stad och AB Storstockholms
Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan
Kistagrenen inom Sundbybergs stad.

KS569 - 586
0298/2019

Svar på motioner
26. Svar på motion - Utveckla stödet till Sundbybergs
många anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och
Veronica Kallander (V)

KS587 - 594
0164/2017

27. Svar på motion - Höj klimatambitionerna. Väckt
av Jesper Wiklund (V)

KS595 - 600
0308/2016

28. Svar på motion - Kvalitet styrande i upphandling.
Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica
Kallander (V)

KS601 - 604
0317/2017
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29. Svar på motion - Möjliggör alternativa
boendeformer. Väckt av Jesper Wiklund (V)

KS605 - 609
0232/2016

30. Svar på motion - Sänk trösklarna för
förstahandskontrakt. Väckt av Jesper Wiklund (V)

KS610 - 613
0464/2017

31. Svar på motion - Sänkta trösklar för eget boende.
Väckt av Jesper Wiklund (V)

KS614 - 618
0230/2016

32. Svar på motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av
Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)

KS619 - 625
0487/2016

Anmälan av inkomna motioner
Svar på medborgarförslag
33. Svar på medborgarförslag - Vertikala trädgårdar.
Trädgård på husfasader.

KS626 - 630
0147/2018

34. Svar på medborgarförslag - Attefallshus i Duvbo,
en möjlighet! Det måste va möjligt att bygga
Attefallshus i Duvbo.

KS631 - 638
0315/2016

Anmälan av inkomna medborgarförslag
35. Medborgarförslag - Barnkonsekvensanalys utifrån
barnets bästa i samband med planering av
idrottsanläggningar. Väckt av Ingela Palmér.

KS639
0375/2019

Presidiets förslag:
1. Beslut i ärendet fattas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut
i ärendet till kommunfullmäktige.
36. Medborgarförslag - Bevara regnbågsbänken i
Rissne! Väckt av Patric Tengström.
Presidiets förslag:
1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och
tekniska nämnden.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler
beslut i ärendet till kommunfullmäktige.

KS640
0388/2019
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37. Medborgarförslag - Skapa trygghet för boende vid
skogen bakom husen på Rissneleden/vid
Kavallerivägen. Väckt av Hanna Heinberg.

KS641
0373/2019

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
38. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 21
maj 2019 - Medborgarförslag - Minska på trafiken
och gör Hamngatan grönare

KS642 - 643
0320/2018

39. Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den
21 maj 2019 - Svar på medborgarförslag
"Dokumentation av skäl"

KS644 - 645
0651/2018

40. Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den
21 maj 2019 - Svar på medborgarförslag "Ämnen
vid möte om barnmisshandel"

KS646 - 647
0661/2018

41. Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den
21 maj 2019 - Rapportering av ej verkställda beslut
enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2019

KS648
0362/2019

42. Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den
KS649
21 maj 2019 - Rapportering av ej verkställda beslut 0361/2019
enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 mars 2019
43. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019 - Svar
på medborgarförslag - Vindanalys vid bygge av
större byggnader

KS650 - 651
0487/2018

44. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2019 Kommunstyrelsens prövning av hel- och delägda
bolag inom kommunkoncernen Sundbyberg stad
2018 i förhållande till ändamål och kommunala
befogenheter

KS652
0191/2019
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Valärenden
45. Val av 1 ersättare (MP) i stadsmiljö- och
tekniska nämnden för perioden till och med
31 december 2019

KS0072/2019

46. Val av 1 ersättare för ombud till Norrenergi
AB för perioden till och med 31 december
2022

KS0608/2018

47. Val av 1 ersättare för ombud till Inera AB
för perioden till och med 31 december 2022

KS0608/2018

48. Val av 1 ersättare för ombud till Stockholms
länsförbund för Krisberedskap för perioden
till och med 31 december 2022

KS0608/2018

49. Fyllnadsval efter Kerstin Slåneteg (MP) som
ledamot i byggnads- och tillståndsnämnden
för perioden till och med 31 december 2019

KS0313/2019

50. Fyllnadsval efter Åsa Zetterberg (S) som
ersättare i stadsmiljö- och tekniska nämnden
för perioden till och med 31 december 2019

KS0072/2019

51. Avsägelse av Jonas Forsslund (MP) som
ersättare i fullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning hos Länsstyrelsen i
Stockholms län

KS0035/2019

Svar på interpellationer
52. Svar på interpellation - Blir Tvärbanan klar i
tid? Ställd till kommunstyrelsens ordförande
av Josefin Malmqvist (M).

KS653 - 655
0352/2019 Ärendet bordlades
vid kommunfullmäktiges
sammanträde den
27 maj 2019

53. Svar på interpellation - Hur kommer
Sundbyberg arbeta med cykelkansliets
rekommendationer? Ställd till stadsmiljöoch tekniska nämndens ordförande av
Anton Fendert (MP)

KS656 - 657
0443/2019 Interpellationssvaret
delas ut vid
sammanträdet
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54. Svar på interpellation - Arbetet med
genomröstade att-satser på
budgetfullmäktige. Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Anton
Fendert (MP)

KS658 - 659
0444/2019 Interpellationssvaret
delas ut vid
sammanträdet

Anmälan och besvarande av nya frågor
Anmälan av nya interpellationer
Upphandlingsärende
55. Beslut om att godkänna gemensam
upphandling av förberedande arbeten för
del av Tvärbanan - Kistagrenen -inom
Sundbybergs stad - i entreprenad KG 10
utförandeentreprenad i utökad samverkan
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KS660 - 662
0393/2019 Observera!
Handlingar i
ärendet omfattas av
sekretess.

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 141

Dnr: KS-0367/2019
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Översyn av stadens hantering av Lag (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning inom
social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde
Beslutsunderlag
 Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut med skrivelse om hantering av
bosättningslagen den 15 november 2016, § 93
 Koordination Norrorts skrivelse Inventering av samverkande kommuners
hantering av bosättning av anvisade flyktingar den 28 september 2018
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 10 maj 2019
 Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 21 maj 2019, § 39
 Stadsledningskontorets skrivelse den 24 maj 2019
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 3
juni 2019
 Sverigedemokraternas skrivelse den 3 juni 2019
Sammanfattning
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 15 november 2016, § 93, att
staden ska tillhandahålla bostäder för nyanlända invandrare, så kallad
etableringsbostad, under etableringstiden. Efter den tvååriga etableringstiden
ankommer det på den anvisade att lösa sin bostadssituation i eller utanför
Sundbybergs stad.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har under våren 2019 genomfört en översyn
av hanteringen av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning, med anledning av att förutsättningarna för mottagandet av nyanlända
har ändrats. Nämnden behandlade översynen vid sitt sammanträde den 21 maj
2019, § 39.
De ändrade förutsättningarna handlar om regeringens beslut att ta emot fler
kvotflyktingar under 2018 och 2019 än tidigare år, vilket medför behov av flexibla
mottagningsformer och även stödinsatser beroende på boendetidens längd. Andra
bidragande faktorer är att det minskade antalet asylsökande och nyanlända till
Sverige innebär att det nu finns möjlighet att arbeta med mottagandet utifrån mer
kvalitativa aspekter.
Ytterligare skäl som nämnden anger är att barnkonventionen blir svensk lag den 1
januari 2020 vilket medför lagstadgade krav på statliga och kommunala myndigheter
att genomföra barnkonsekvensanalyser och säkerställa att konventionens
grundprinciper uppfylls. Genom att se över boendefrågan och identifiera möjliga
alternativ, stärker staden sina sammantagna förutsättningar att leva upp till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1
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barnkonventionen och erbjuda utsatta skyddsbehövande en trygg början på sina
fortsatta liv i Sverige.
I nämndens översyn finns förslag på sex alternativ till etableringsbostädernas idag
tvååriga utformning, av vilka några möjliggör att vissa nyanlända kan erbjudas längre
bostadskontrakt från start eller möjlighet till förlängning i upp till två år efter
etableringstidens utgång. Då frågan om stadens hantering av bosättningslagen anses
vara av principiell beskaffenhet ska beslut fattas i kommunfullmäktige.
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
erbjuda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar ett fyraårigt
bostadskontrakt från tidpunkten för anvisning. Ensamstående personer som tas
emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt kontrakt med möjlighet till
förlängning ett år i taget om maximalt två år.
För att förtydliga begreppet ensamstående personer har stadsledningskontoret ändrat
detta till vuxna utan barn i förslaget till beslut. I övrigt har stadsledningskontoret inget
att tillägga i ärendet.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Josefin Malmqvist (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) yrkar
bifall till Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma
skrivelse den 3 juni 2019.
Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 3 juni 2019.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; dels det utsända förslaget, dels
det av Josefin Malmqvist (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD)
framställda förslaget och dels det av Gary Aelius (SD) framställda förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
bifaller det utsända förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads hantering av Lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning innebär att kvotflyktingar och
nyanlända familjer med barn erbjuds ett fyraårigt bostadskontrakt från
tidpunkten för anvisning.
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2. Sundbybergs stads hantering av Lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning innebär att vuxna utan barn som tas
emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt kontrakt med möjlighet
till förlängning ett år i taget om maximalt två år.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
____
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Kommunstyrelsen

Översyn av stadens hantering av Lag (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning inom
social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde
Beslutsunderlag
 Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut med skrivelse om hantering av
bosättningslagen den 15 november 2016, § 93
 Koordination Norrorts skrivelse Inventering av samverkande kommuners
hantering av bosättning av anvisade flyktingar den 28 september 2018
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 10 maj 2019
 Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll den 21 maj 2019, § 39
 Stadsledningskontorets skrivelse den 24 maj 2019
Sammanfattning
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 15 november 2016, § 93, att
staden ska tillhandahålla bostäder för nyanlända invandrare, så kallad
etableringsbostad, under etableringstiden. Efter den tvååriga etableringstiden
ankommer det på den anvisade att lösa sin bostadssituation i eller utanför
Sundbybergs stad.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har under våren 2019 genomfört en översyn
av hanteringen av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning, med anledning av att förutsättningarna för mottagandet av nyanlända
har ändrats. Nämnden behandlade översynen vid sitt sammanträde den 21 maj
2019, § 39.
De ändrade förutsättningarna handlar om regeringens beslut att ta emot fler
kvotflyktingar under 2018 och 2019 än tidigare år, vilket medför behov av flexibla
mottagningsformer och även stödinsatser beroende på boendetidens längd. Andra
bidragande faktorer är att det minskade antalet asylsökande och nyanlända till
Sverige innebär att det nu finns möjlighet att arbeta med mottagandet utifrån mer
kvalitativa aspekter.
Ytterligare skäl som nämnden anger är att barnkonventionen blir svensk lag den 1
januari 2020 vilket medför lagstadgade krav på statliga och kommunala myndigheter
att genomföra barnkonsekvensanalyser och säkerställa att konventionens
grundprinciper uppfylls. Genom att se över boendefrågan och identifiera möjliga
alternativ, stärker staden sina sammantagna förutsättningar att leva upp till
barnkonventionen och erbjuda utsatta skyddsbehövande en trygg början på sina
fortsatta liv i Sverige.
I nämndens översyn finns förslag på sex alternativ till etableringsbostädernas idag
tvååriga utformning, av vilka några möjliggör att vissa nyanlända kan erbjudas längre
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bostadskontrakt från start eller möjlighet till förlängning i upp till två år efter
etableringstidens utgång. Då frågan om stadens hantering av bosättningslagen anses
vara av principiell beskaffenhet ska beslut fattas i kommunfullmäktige.
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
erbjuda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar ett fyraårigt
bostadskontrakt från tidpunkten för anvisning. Ensamstående personer som tas
emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt kontrakt med möjlighet till
förlängning ett år i taget om maximalt två år.
För att förtydliga begreppet ensamstående personer har stadsledningskontoret ändrat
detta till vuxna utan barn i förslaget till beslut. I övrigt har stadsledningskontoret inget
att tillägga i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads hantering av Lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning innebär att kvotflyktingar och
nyanlända familjer med barn erbjuds ett fyraårigt bostadskontrakt från
tidpunkten för anvisning.
2. Sundbybergs stads hantering av Lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning innebär att vuxna utan barn som tas
emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt kontrakt med möjlighet
till förlängning ett år i taget om maximalt två år.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Karin Lindbom
tf avdelningschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Översyn av social- och arbetsmarknadsnämndens hantering
av bosättningslagen
Beslutsunderlag
 Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut med skrivelse om hantering av
bosättningslagen den 15 november 2016, § 93
 Koordination Norrorts skrivelse Inventering av samverkande kommuners
hantering av bosättning av anvisade flyktingar den 28 september 2018
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 10 maj 2019
Sammanfattning
I november år 2016 beslutade social- och arbetsmarknadsnämnden att staden ska
tillhandahålla bostäder under etableringstiden, s k etableringsbostad. Efter den
tvååriga etableringstiden ankommer det på den anvisade att lösa sin bostadssituation
i eller utanför Sundbybergs stad.
Sedan beslutet fattades av nämnden, har förutsättningarna för mottagandet av
nyanlända ändrats, vilket aktualiserat ett behov av att se över stadens hantering av
bosättningslagen igen. De ändrade förutsättningarna handlar bland annat om
regeringens beslut att ta emot fler kvotflyktingar under 2018 och 2019 än tidigare år,
vilket medför behov av såväl flexibla mottagningsformer och stödinsatser som på
boendetidens längd. Andra bidragande faktorer är att det minskade antalet
asylsökande och nyanlända till Sverige innebär att det nu finns möjlighet att arbeta
med mottagandet utifrån mer kvalitativa aspekter. Dessutom blir barnkonventionen
svensk lag den 1 januari 2020, vilket medför lagstadgade krav på statliga och
kommunala myndigheter att genomföra barnkonsekvensanalyser och säkerställa att
konventionens grundprinciper uppfylls. Genom att se över boendefrågan och
identifiera möjliga alternativ, stärker staden sina sammantagna förutsättningar att
leva upp till barnkonventionen och erbjuda utsatta skyddsbehövande en trygg
början på sina fortsatta liv i Sverige.
I förvaltningens översyn finns förslag på sex alternativ till etableringsbostädernas
idag tvååriga utformning, av vilka några möjliggör att vissa nyanlända kan erbjudas
längre bostadskontrakt från start eller möjlighet till förlängning i upp till två år efter
etableringstidens utgång.
Då frågan om stadens hantering av bosättningslagen anses vara av principiell
beskaffenhet bör beslut tas i kommunfullmäktige.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.se
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Förslag till beslut
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens översyn av
hanteringen av bosättningslagen.
2. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att erbjuda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar ett
fyraårigt bostadskontrakt från tidpunkten för anvisning. Ensamstående
personer som tas emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt
kontrakt med möjlighet till förlängning ett år i taget om maximalt två år.
3. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avhysningsprocesserna ska
vara fortsatt avbrutna till dess att beslut har fattats av kommunfullmäktige
om stadens hantering av bosättningslagen.
Helene Bengtson
Förvaltningschef
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Bakgrund
I november år 2016 beslutade social- och arbetsmarknadsnämnden att staden ska
tillhandahålla bostäder under etableringstiden, s k etableringsbostad. Under tiden får
den nyanlände stöd att söka bostad, ställa sig i bostadskö etc. Efter den tvååriga
etableringen ankommer det på den anvisade att hantera bostad i eller utanför
Sundbybergs stad. Staden står som hyresvärd under etableringstiden och hyr ut i
andrahand till de nyanlända.
Sedan beslutet fattades av nämnden, har förutsättningarna för mottagandet av
nyanlända ändrats, vilket aktualiserat ett behov av att se över stadens hantering av
bosättningslagen igen. De ändrade förutsättningarna handlar bland annat om
regeringens beslut att ta emot fler kvotflyktingar under 2018 och 2019 än tidigare år,
vilket medför behov av såväl flexibla mottagningsformer och stödinsatser som på
boendetidens längd. Andra bidragande faktorer är att det minskade antalet
asylsökande och nyanlända till Sverige innebär att det nu finns möjlighet att arbeta
med mottagandet utifrån mer kvalitativa aspekter. Dessutom blir barnkonventionen
svensk lag den 1 januari 2020, vilket medför lagstadgade krav på statliga och
kommunala myndigheter att genomföra barnkonsekvensanalyser och säkerställa att
konventionens grundprinciper uppfylls. Genom att över boendefrågan och
identifiera möjliga alternativ, stärker staden sina sammantagna förutsättningar att
leva upp till barnkonventionen och erbjuda utsatta skyddsbehövande en trygg
början på sina fortsatta liv i Sverige.
I förvaltningens översyn finns förslag på sex alternativ till etableringsbostädernas
idag tvååriga utformning, med en spännvidd från nuvarande två år till en
tillsvidarelösning.
Då frågan om stadens hantering av bosättningslagen anses vara av principiell
beskaffenhet bör beslut tas i kommunfullmäktige.

Bosättningslagen
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den så
kallade bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Intentionen med den nya
lagen var att säkerställa att alla kommuner tog ett gemensamt ansvar för
integrationen och påskyndade nyanländas etablering i samhället. I arbetet med detta
ansågs permanenta bostäder utgöra en viktig del1. Ett annat syfte med
bosättningslagen var att skapa balans i ett system där många nyanlända togs emot av
kommuner som hade bostäder men inte arbeten och där många storstadskommuner
tog emot få nyanlända, trots en god lokal arbetsmarknad. Ändringarna i regelverket
från frivillig till tvingande lagstiftning innebar också att kommuner från den 1 mars
2016 inte kan neka att ta emot nyanlända med hänvisningar till exempelvis lokal
1

Regeri ge s he sida, de 4 fe ruari

utsträckning so

6, itat: ”Regeringens intention är att kommunerna i så stor

öjligt ör er juda ya lä da so

o fattas av a vis i gar per a e ta ostäder”. Länk:

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-lagen-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda-forbosattning/
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bostadsbrist2. Dock innehåller inte lagen konkreta formuleringar om kommunens
ansvar att tillhandahålla permanenta bostäder3, vilket öppnat upp för kommuner att
erbjuda olika bostadsalternativ och längd på sina bostadskontrakt.
Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning
utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot
nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som
anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.
Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan
vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn
och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som
inte har rätt till en etableringsplan.
Sundbybergs stads kommuntal 2016 - 2019 samt prognos 2020 - 2021
Fastställt antal för 2016-2018 samt prognostiserat antal 2019-2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totalt asylsökande
i Sverige

68 761

77 000

52 200

37 900

33 000

32 200

Länstal Stockholm

6689

6904

4931

2959

3102

3026

Länstal/

0.01166 0.01274 0.01318 0.01047 0.01201 0.01201

kommuntal
Kommuntal
Sundbyberg

78

88

65

31

37

36

Vem har rätt till hjälp med bostad?
Nyanländ enligt bosättningslagen är den som uppfyller lagens krav om grund för
uppehållstillstånd och som har en etableringsplan upprättad. Oftast handlar detta
om personer som antingen först varit asylsökande i Sverige och sedan fått
uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller som har kommit hit via FN:s
kvotflyktingprogram. Det kan också i vissa fall handla om anhöriga till
skyddsbehövande.
2

Regeringens hemsida, den 4 februari 2016: https://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor-och-svar-om-

lagen-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda-for-bosattning/
3

Regeri ge s he sida, de 4 fe ruari

6, itat: ” Det kan dock inte uteslutas att kommuner blir tvungna att

erbjuda tillfälliga bostäder. För att inte begränsa den flexibilitet som är nödvändig är det inte reglerat i
bosättningslagen vilken typ av boende som avses”. Länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragoroch-svar-om-lagen-om-mottagande-av-vissa-nyanlanda-for-bosattning/
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Utdrag från Migrationsverkets hemsida: ”De personer som enligt bosättningslagen
ska erbjudas hjälp att ordna boende är nyanlända som har beviljats
uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa
bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de
har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll. I nuläget handlar det
om nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) och
kvotflyktingar.
Om en person ansökt om asyl och får uppehållstillstånd har han eller hon rätt att
bosätta sig i Sverige. En person som bott i Migrationsverkets boende och som får
uppehållstillstånd ska flytta därifrån och bosätta sig i en kommun. Det är inte säkert
att det blir i samma kommun han eller hon har bott i under asyltiden. Om personen
behöver hjälp med bosättning kan Migrationsverket anvisa en kommun där
personen eller familjen kan bosätta sig. En person kan tacka nej till erbjudandet om
bosättning men måste då ordna boende på egen hand.
Alla som flytt sitt land och fått uppehållstillstånd behöver inte ha varit i Sverige som
asylsökande. Regeringen beslutar varje år om att ett visst antal personer ska få
komma till Sverige som kvotflyktingar. Då gör Migrationsverket i de flesta fall
utredningar på plats i flyktingläger där personerna befinner sig. När personerna väl
kommer till Sverige har de redan uppehållstillstånd och en boendeplats i en
kommun klart.”
Arbetsförmedlingen ansvarar för att tillsammans med den nyanlände upprätta en
etableringsplan. Etableringsersättning från försäkringskassan utgår då i normalfallet
upp till 24 månader på heltid. Det är med utgångspunkt från denna tidsgräns som
många kommuner har valt att tidsbegränsa bostadskontrakten för de nyanlända
inom ramen för bosättningslagen.

Omvärldsbevakning
Bosättningslagens praktiska tillämpning skiljer sig vida åt mellan olika kommuner
och olika regioner. I en länsstyrelsegemensam enkätundersökning kring
mottagandet och etableringen av nyanlända år 2018, framkommer att nästan hälften
av landets kommuner anvisar nyanlända till permanenta bostäder4. I en annan
undersökning från Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (Sabo) från samma år,
konstateras att sju procent av landets kommuner och allmännyttiga bostadsbolag
erbjuder nyanlända bostäder korttidskontrakt utan möjlighet till förlängning5.
4

Länsstyrelsen 2018, Mottagande och etablering av nyanlända 2018, enkätundersökning riktad till Sveriges

samtliga kommuner.
Länk:https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd935300/1526916857719/Mottagande%20
och%20etablering%20av%20nyanl%C3%A4nda%20%20enk%C3%A4tunders%C3%B6kning%20till%20Sveriges%20kommuner%202018.pdf
5

Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (Sabo) 2018, Bosättningslagen i praktiken, s. 15. Länk:

https://www.sabo.se/trycksaker/bosattningslagen-i-praktiken/
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I kartläggning gjord av Dagens Nyheter den 7 mars 20166 av
stockholmskommunernas bosättningsarbete av nyanlända, framkommer att 16 av
26 kommuner erbjuder tvååriga bostadskontrakt. En majoritet av dessa kommuner
förlänger dock kontrakten efter behovsprövning, även om bedömningsgrunderna
skiljer sig åt kommunerna emellan.
Förlängning eller längre kontraktstid från start
Flera norrortskommuner som i likhet med Sundbyberg tecknat avtal med nyanlända
om etableringsbostäder under två år, förlänger också hyreskontrakten utifrån vissa
kriterier eller krav. Vid en genomgång av ett inventeringsunderlag som
Koordination Norrort tagit fram7 uppger kommunerna att kontrakten bland annat
förlängs, halvårs- eller årsvis upp till totalt fyra år, med hänvisning till
barnperspektivet eller i väntan på att föräldrarna i hushållet ska hinna etablera sig på
arbetsmarknaden. Vissa kommuner uppger också att förlängning görs efter
individuella bedömningar i enskilda fall eller att hyresavtalen förlängs för vissa
målgrupper, exempelvis kvotflyktingar. En av kommunerna, Lidingö, har
förlängning av hyresavtalen kopplad till förlängning av etableringstiden. Dessutom
finns undantaget att de nyanlända som deltar i stadens lärlingsutbildningar inom
Komvux får bo kvar tills utbildningen är avslutad.
I Sollentuna har kommunen å andra sidan valt att teckna längre bostadskontrakt
med nyanlända från början, varför dessa skrivs på fyra år från start. På så vis kan de
vuxna fokusera på olika etableringsaktiviteter. Beslutet innebär också att de
bostadssociala kontrakten får fördelas till olika grupper och efter behov, vilket i sig
bidragit till en mer ändamålsenlig användning av de bostäder kommunen förfogar
över. Den bortre tidsgränsen om fyra år hänger samman med hantering av
besittningsrätten.
En kommun, Järfälla, har inte något slutdatum för kontrakten men arbetar aktivt
med att berörda personer ska finna annan bostad.
Några kommuner har två år som kontraktstid utan undantag; Täby, Norrtälje,
Vallentuna och Solna.

Nyanländas bostadssituation i Sundbyberg
Antalet hemlösa barnfamiljer ökar i Sverige, vilket också gäller för utrikesfödda
familjer, som också framgår i Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshetens karaktär

6

Dagens Nyheter, 7 mars 2018, Över tusen nyanlända kan förlora sina boenden. Länk:

https://www.dn.se/sthlm/over-tusen-nyanlanda-kan-forlora-sina-boenden
77

Koordination Norrort, 2018-09-28, skrivelse, Inventering av samverkande kommuners hantering av bosättning

av anvisade flyktingar.
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år 20178. För att undersöka den lokala bostadssituationen för nyanlända
genomförde social- och arbetsmarknadsförvaltningen en enkätundersökning i maj
2018. Ett 90-tal personer deltog i enkätundersökningen som visade på att
majoriteten av deltagarna oroade sig mycket för sin boendesituation. Oron var så
pass omfattande att den riskerade att påverka deras deltagande i olika
etableringsförberedande aktiviteter negativt. Många saknade också kunskap om hur
man kunde söka bostad på egen hand, detta trots att enheten för arbete och
integration erbjuder ett omfattande stöd med bo-skola och andra stödjande
aktiviteter till enskilda. Skäl till detta uppgavs vara bristande erfarenhet av
datoranvändning, svårigheter att förstå bostadsmarknaden och att kunna ta kontakt
med olika hyresvärdar på egen hand. Detta i kombination med inkomstkrav från det
allmännyttiga bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren, där försörjningsstöd inte är
en godkänd inkomstkälla, försvårar särskilt för kvotflyktingar och barnfamiljer att
etablera sig på bostadsmarknaden.
Nuläge för gruppen där tvåårskontrakten löpt ut
Under 2018 sades 52 hushålls kontrakt upp. Av de 52 uppsagda hushållen var 33
barnfamiljer och sammanlagt 87 barn omfattades av uppsägningarna. Utöver
barnfamiljerna sades 19 hushåll utan minderåriga barn upp.
35 av de 52 uppsagda hushållen har hittat nya boendelösningar. Av dessa 35 hushåll
finns 8 hushåll kvar i staden. 13 har flyttat inom länet, 3 finns i närområdet
(Uppsala/Eskilstuna), 7 har flyttat längre bort och 4 hushåll har förvaltningen inte
någon uppgift kring. De avflyttade hushållens nya boendekostnader är inte kända.
Andrahandshyror är emellertid oftast väsentligt högre än förstahandshyror, och ett
flertal av hushållen har fått kraftigt fördyrade boendekostnader och flera av dessa
hushåll är i högre grad än tidigare beroende av försörjningsstöd, antingen i
Sundbyberg eller i annan kommun, beroende på nuvarande bostadsort. I vissa fall
då den nya bostadsorten legat utanför pendlingsavstånd har avflyttning inneburit
såväl egen uppsägning från arbete som avslut av påbörjade studier. Några hushåll
har fått förstahandskontrakt då de ställt sig i bostadskö under sin tid vid
anläggningsboende.
10 barnfamiljer med sammanlagt 19 barn och 5 ensamhushåll bor kvar efter
uppsägningstiden och riskerar att bli föremål för avhysning.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen påbörjade i juni 2018 avhysningsprocessen
i 13 ärenden där hushållen inte avflyttat efter beslut om uppsägning. Efter
uppsägningstidens slut utgår inte längre hyra. I stället kan skadeståndskrav ställas
med motsvarande belopp i efterhand, vilket kan innebära att de som ockuperar
lägenheterna upparbetar stora skulder.
8

Socialstyrelsen (2017), Hemlöshet 2017: omfattning och karaktär. Länk:

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-11-15
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Under 2019 års tre första månader har ytterligare 10 ärenden blivit föremål för
avhysning då de valt att inte avflytta trots uppsägning. I skrivande stund har socialoch arbetsmarknadsnämnden beslutat att tillfälligt avbryta fortsatta rättsliga
processer i avvaktan på social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde i maj.
Under 2019 ska 39 hushåll sägas upp i enlighet med beslutet om hantering av
bosättningslagen. Av dessa är 18 hushåll barnfamiljer med sammanlagt 41 barn samt
21 hushåll utan minderåriga barn.
Under 2020 ska 30 hushåll sägas upp enligt samma hanteringsregel. 5 hushåll,
utöver dessa 30, har redan avflyttat. Sammanlagt har 8 hushåll (3 under 2017 och 5
under 2019) flyttat ”i förtid” innan tvåårskontrakten löpt ut, sedan beslutet om
bosättningslagens hantering togs.
Det stöd som kommunen ger syftar främst till att individerna själva ska hitta
lösningar. Förvaltningen har lyft fram möjliga hyresvärdar i olika omfattning. För 3
hushåll har sociala boendeteamet bedömt att kraven för särskilda skäl enligt
socialtjänstlagen är uppfyllda och teamet har därför kunnat hitta andra lösningar för
dessa hushåll.
Kostnadsökningar i samband med tillfälligt boende
De hushåll som inte hittat något annat boende när de lämnar sin etableringsbostad
kan behöva hjälp i form av tillfälligt boende vilket prövas individuellt enligt
socialtjänstlagen (SoL). Hur många hushåll som hittills berörts av sådant bistånd har
inte kunnat hanteras i denna översyn med hänvisning till den individuella
prövningen. Sammanlagda kostnader för tillfälligt boende för hushåll som sagts upp
från sina etableringsbostäder är heller inte möjligt att ta fram eftersom det saknas
lagliga förutsättningar att föra statistik för just denna specifika målgrupp.
Exempel på kostnader för tillfälligt boende är:

Rumstyp

Dygnskostnad Månadskostnad per hushåll, kr
per rum, kr
Enkelrum
450
13 500
Familjerum (med två barn)
750
22 500

Barnperspektiv och konsekvenser
Såväl enskilda som samhället gynnas av att nyanlända etablerar sig så snart som
möjligt i samhället och på bostadsmarknaden. På längre sikt skapar detta bättre
tillväxtmöjligheter för lokalsamhället, med ökade skatteintäkter och elevunderlag till
kommunens för- och grundskolor som följd. Trygga föräldrar bidrar till bättre
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uppväxtvillkor för barn och unga och minskar riskerna för ett långsiktigt socialt
utanförskap.
Enligt två rapporter9 (FoU Södertörn 2017; Rädda Barnen 2017), innebär otrygga
boendevillkor ökade risker för barn att hamna i långsiktiga former av utanförskap,
med bland annat psykisk ohälsa och arbetslöshet i vuxen ålder som följd. I samband
med att barnkonventionen blir svensk lag år 2020, kommer kommunen ha en
lagstadgad skyldighet att genomföra barnkonsekvensanalyser, så även i
bosättningsärenden där barn ingår.

Skyndsam etablering
Möjliga alternativ till hantering av bosättningslagen
Förvaltningen har tagit fram sex olika möjliga alternativ till hantering av
bosättningslagen. Gemensamt för alla förslag är att alla nyanlända som anvisas till
Sundbyberg fortsatt ska få kontinuerlig samhällsinformation under
bostadskontraktets längd och stöd i hur man söker ett eget boende.
1. Berörda nyanlända erbjuds en boendelösning utan bortre tidsgräns.
2. Berörda nyanlända erbjuds ett fyraårigt bostadskontrakt från start.
3. Berörda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar erbjuds ett fyraårigt
kontrakt från start. Ensamstående personer som tas emot från ett
anläggningsboende, erbjuds ett tvåårigt kontrakt, med möjlighet med
förlängning ett år i taget (2+1+1 år).
4. Berörda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar erbjuds ett fyraårigt
kontrakt från start. Ensamstående personer som tas emot från ett
anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt kontrakt, utan möjlighet till
förlängning (2 år som idag).
5. Berörda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar erbjuds ett tvåårigt
kontrakt med möjlighet till förlängning i två år (2+2 år). Ensamstående
personer som tas emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt
kontrakt, utan möjlighet till förlängning (2 år som idag).

9

FoU Södertörn (2017), Bostadslöshet som uppväxtvillkor. Länk: https://fou-sodertorn.se/wp-

content/uploads/2017/09/Rapport-nr-155.pdf; Rädda Barnen (2017), En plats att kalla hemma. Länk:
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/arbetar-forbarn/barnfattigdomsrapporter/barnfattigdomsrapport_enplatsattkallahemma_2017_radda_barnen.pdf
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6. Nuvarande hantering, där berörda nyanlända erbjuds ett tvåårigt kontrakt

utan möjlighet till förlängning, kvarstår.
Utvecklat arbete för en skyndsam etablering
För att ge bästa möjliga förutsättningar för etablering på den ordinarie
bostadsmarknaden är det viktigt att omgående påbörja det individualiserade stödet
som organiseras utifrån förvaltningens flyktingsamordnare i nära samarbete med
sociala boendeteamet.
Samtliga alternativ som lyfts fram förutsätter ett organiserat stöd i form av praktiskt
bostöd, kontraktsskrivning, bo-skola, besiktningar och övrigt stöd för att den
enskilde ska vara aktivt bostadssökande med målet att snarast möjligt finna en
bostadslösning på den ordinarie bostadsmarknaden.
Krav och uppföljning inför de olika kontraktstiderna behöver vara tydliga redan vid
första kontraktsskrivningen och därefter finnas med vid uppföljningsmöten som
fastställs i en individuell plan. I planen ska framgå de förutsättningar som gäller för
att bostad ska erbjudas, tidsbegränsningar och även information om vad som sker
om planen inte följs inklusive vilka steg som tas vid ett eventuellt
avhysningsförfarande. Detta för att säkerställa att den nyanlände får möjlighet att ta
till sig informationen löpande under kontraktstiden. Skriftlig info kan ges på olika
språk och vid behov med stöd av tolk.
Konsekvensbeskrivning av de olika föreslagna alternativen
Generellt bedömer förvaltningen att såväl ekonomiska som övriga konsekvenser
påverkas av en mängd faktorer, som på olika sätt kan samverka eller motverka
varandra. Förvaltningen kan därmed inte dra samstämmiga och tydliga slutsatser
från de olika alternativen, varför de olika möjliga effekterna beskrivs nedan mer
schematiskt än per alternativ.
Utifrån likabehandlingsprincipen är det viktigt att lika grupper får en lika
behandling. Förvaltningen bedömer att det inom målgruppen skulle vara möjligt
med en indelning utifrån familjer med barn, vuxna utan barn samt kvotflyktingar.
Utbudet av olika mer osäkra boendelösningar bedöms större för vuxna utan barn än
för familjer med barn. Kvotflyktingar är också en särskild del av målgruppen genom
att de inte haft tid på förläggning för asylsökande samt har särskilda skäl till att
anvisas till Sverige och sedermera Sundbyberg.
De ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativen beror bl.a. på deras
påverkan på individernas integration och tid fram till självförsörjning. Vidare
påverkas stadens kostnader för ekonomiskt bistånd av vilka boendelösningar som är
möjliga för just gruppen som erhåller ekonomiskt bistånd. Ett hushåll med
försörjningsstöd som bor i en lägenhet inom allmännyttans bestånd, bedöms få en
lägre boendekostnad än vid andra mer osäkra boendelösningar. I de fall tillfälligt
boende blir aktuellt, är kostnaden för staden långt högre än motsvarande
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månadshyra i en mer långsiktig lösning. Andra ekonomiska konsekvenser handlar
t.ex. om alternativt användande av de lägenheter som upplåts för målgruppen.
Nämnden har ett stort framtida behov av lägenheter för olika ändamål, bl.a.
tränings-, försöks- och ungdomslägenheter. Om tillgången på lägenheter för dessa
ändamål minskar bedöms nämndens och stadens kostnader för andra tillfälliga
boenden öka.
En permanent boendelösning för hela målgruppen skulle öka nämndens behov av
lägenheter, då bedömningen är att merparten i och med en sådan lösning skulle bo
kvar över tid. I Sundbybergs stad finns en lång kö till det allmännyttiga
bostadsbolaget och kötiden skulle påverkas negativt genom en sådan hantering.
Motivationen kring att själv finna en långsiktig boendelösning inom eller utanför
staden torde minimeras.
De alternativ som innebär en tidsbegränsning leder till en hantering av avstående av
besittningsrätt samt ett slutdatum efter en uppsägning som meddelas såväl vid
ingången av andrahandskontraktet som löpande under tiden och enligt särskild
ordning tre månader före slutdatum. I de fall de boende inte avflyttar efter
uppsägningstiden utan ockuperar tidigare kontrakterad lägenhet, kommer nämnden
att behöva inleda ett avhysningsförfarande.
Utifrån individernas möjlighet till integration och självförsörjning utgör tid en viktig
faktor, liksom motivation, studiemöjligheter, nätverk, tillgång till förebilder, stöd
med många fler faktorer. För närvarande beräknas snittiden för att komma i arbete
för nyanlända flyktingar till sex år. Tidsaspekten påverkas starkt av konjunktur och
lokala/regionala förutsättningar. Individers ställning på bostadsmarknaden påverkas
i hög grad av försörjningskälla. En mer långvarig bostadslösning än vad nuvarande
tid inom den s.k. etableringen ger, torde därmed krävas för att målgruppen ska ha
lika förutsättningar som övriga kommunmedlemmar att finna en långsiktig
boendelösning på egen hand. Vidare påverkar stress och oro såväl inlärnings- som
arbetsförmåga.
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen, utifrån den översyn som presenterats
ovan, att en justering av hanteringen av bosättningslagen - med särskilt fokus på
tidsgränsen för bostadskontrakten - sannolikt vore gynnsam för såväl den enskilde
som för staden i målsättningen att uppnå en skyndsam etablering.
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2018-09-28
Josefin Daleskog
Samordnare/strateg Koordination Norrort

Inventering av samverkande kommuners hantering av bosättning av
anvisade flyktingar
Med anledning av ett flertal frågor från Koordination Norrorts samverkande kommuner kring
övriga norrortskommuners tolkning av bosättningslagen och hantering av de bosattas kontrakt,
ställdes nedanstående fyra frågor till samverkande kommuners representant i Koordination
Norrorts ledningsgrupp den 3 september 2018.
Syftet med inventeringen är att ge kommunerna i Koordination Norrort en bild av läget i övriga
kommuner, som en grund för resonemang kring den egna fortsatta hanteringen.
1. Hur länge erbjuds boende i kommunen för flyktingar som omfattas av
bosättningslagen?
2. Är detta ett politiskt beslut?
Bifoga i så fall gärna beslutet, t.ex. protokollsutdrag från aktuell nämnd, KS eller där
beslutet tagits.
3. Vad är motiveringen / argumentationen för den hantering som nu tillämpas?
Oavsett om det är ett politiskt beslut eller ej.
T.ex. två års etableringstid? Fyra års avstående från besittningsskydd? Finns det t.ex. ett
tjänsteutlåtande att ta del av?
4. Hur hanteras situationen i praktiken, alternativt kommer att hanteras, efter
denna eventuella tidsgräns om man inte hittat eget boende?
Sägs personer upp utan undantag? Eller förlängs vissa kontrakt och i så fall på vilka
villkor och hur länge?
Följdfrågor har ofta ställts gällande hur kommunen arbetar med ”utslussning” till eget boende.
T.ex. stöd i bostadssökande individuellt eller i grupp samt hur mycket resurser som avsätts till
detta. Dessa svar redovisas också under fråga 4.

Sammanställning av kommunernas svar
14 av 15 kommuner har besvarat frågorna. Detta är en sammanställning av svaren från
respektive kommun. Vem som besvarat frågorna framgår i sammanställningen.
För information om respektive kommuns kommunmottagande uppdelat på anvisade (abo),
egenbosatta (ebo), anhöriga o.s.v. se statistik för åren 2016, 2017 och 2018 på
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistikfran-tidigare-ar.html i tabell Personer mottagna i en kommun, flik: län,kommun
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Täby kommun
Svar från Claes Lagergren
1. Lägenhet för nyanlända hyrs ut till den enskilde under etableringstiden som i
normalfallet är två år.
2. Ja KS fattade beslut redan 2013 om ”riktlinjer för handläggning och hantering av
bostäder som hyrs ut i andra hand av kommunfastigheter” se
https://insidan.taby.se/Global/Styrande%20dokument/Socialn%c3%a4mnden/Riktlinj
er%20bost%c3%a4der.pdf . Detta innefattar alla tillfälliga boende däribland för
nyanlända.
3. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla bostad samt för kommunala välfärdstjänster
under etableringstiden. För detta erhåller kommunen ersättning från Migrationsverket.
Nyanlända placeras i kommunen efter beslut hos statlig myndighet som regeringen
utsett. Statlig myndighet svarar även för utbetalning av etableringsersättning till den
enskilde. Etableringsersättning utbetalas i regel under två år.
Socialnämndens beslutsunderlag 2013-12-18
https://doc.taby.se/handlingar/Socialnämnden/2013/2013-1218/Handlingar/4%20Riktlinjer%20hantering%20av%20bostäder.pdf och protokoll
https://doc.taby.se/handlingar/Socialnämnden/2013/2013-1218/Protokoll%20socialnämnden%202013-12-18.pdf
Kommunstyrelsens beslutsunderlag 2013-12-02
https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2013/2013-1202/Handlingar/17_Riktlinjer%20för%20hantering%20av%20bostäder.pdf och
protokoll https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2013/2013-1202/KS%20protokoll%202013-12-02.pdf
4. Målsättningen är att den enskilde, när boendet fungerat en tid, ska flytta vidare till mer
permanent boende i någon form. För uppsägning av hyreskontrakt gäller hyreslagens
bestämmelser. Om den enskilde vägrar att flytta trots uppsägning sker avhysning enligt
hyreslagen.
För avstämning av hur den enskilde klarar boendet svarar ansvarig handläggare inom
social omsorg. Vi har även en boendekonsulent som jobbar med dessa frågor.

Upplands Väsby kommun
Svar från Charlotta Marklund
1. 2 år med möjlighet till förlängning 6 månader i taget i maximalt ytterligare 2 år.
2.

Nej det är ett tjänstemannabeslut. Se riktlinjer.
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3. Ingen motivering utöver bifogade riktlinjer.
4. Under förutsättning att hyresgästen skött sitt åtagande under de två åren kopplat till sitt
kontrakt och sin bostad, deltagit och bidragit till uppföljning med
boendevägledare/boendekonsulent och har gjort allt utifrån sin förmåga att ordna
bostad på egen hand utan framgång kan andrahandskontraktet förlängas i 6 månader åt
gången, dock maximalt i ytterligare två år.
Om hyresgästen inte sköter sitt åtagande kopplat till sitt hyreskontrakt eller på annat
sätt inte följer uppgjord planering upphör andrahandskontraktet efter två år. Vid
misskötsel av åtaganden utifrån hyresförhållandet upphör kontraktet omedelbart.
Under de två åren erbjuds, utöver insatser från Arbetsförmedlingen, kommunala
insatser i form av utbildning, samhällsorientering i regional och lokal regi,
introduktionsstöd, förebyggande budget- och skuldrådgivning och s.k. boskola. Under de
två åren sker fyra uppföljningsmöten kopplade till bostaden och individens förmåga att
sköta den, sina hyresinbetalningar, att personerna står i bostadskö samt söker andra
möjliga boendelösningar.
Vår plan är att stärka upp stödet för individerna och i planen ligger två tjänster, men idag
finns inga som gör det, utöver vanlig kontakt med ekonomiskt bistånd om man har det.
Troligtvis kan vi ha dessa medarbetare på plats i slutet av 2018 eller början av 2019.

Sollentuna kommun
Svar från Monica Stridh Selander
1. 4 år.
2. Ja i KS .
3. Besittningsskyddet är enligt Hyresnämndens rekommendation 4 år. Sedan har individen
besittningsskydd, därav denna tidsgräns.
4. Just nu arbetar en boendehandläggare med bostadssök och boinformation om köer,
bostadsmarknad mm, både individuellt och i grupp. Vi kommer ha en halvdag med
bostadstema där målgruppen får information från Sollentunahem, Länsstyrelsen m.fl.
Kommuner som önskar inflyttning kommer att närvara för en kommunpresentation.

Lidingö stad
Svar från Birgitta Sihver
1. Alla erhåller kontrakt på två år. Förlängs etableringstiden förlängs kontraktet med
motsvarande tid. I övrigt finns ett undantag, nyanlända i etableringen som deltar i
stadens lärlingsutbildningar inom Komvux får bo kvar tills utbildningen är avslutad.

25

Dessa utbildningar är unika för Lidingö och kan inte fullföljas i annan kommun. Vi har
lärlingsprogram mot barnskötare, hotell och restaurang samt vård- och omsorg.
2. Kommunstyrelsen tog beslut i oktober 2018 om två-årsregeln. Beslutet överklagades av
miljöpartiet till förvaltningsrätten, som gav staden rätt i ärendet.
3. Det finns en förslagsskrivelse i ärendet, den bifogas. Kommunstyrelsens motivering är
att mot bakgrund av den bostadsbrist som råder och behovet av att fortsatt kunna ta
emot nyanlända enligt bosättningslagen anser kommunstyrelsen därför att bostad ska
tillhandahållas av staden enbart under den inledande etableringstiden om två år.
4. Se undantag under punkt 1. Alla sägs upp efter 24 månader. Vi har s.k. boskola där
handläggare från vår enhet för hyresadministration (ansvariga för hyreskontrakten) och
integrationsenheten informerar om vad som gäller samt hur man söker bostad. Vi har
bostadshandläggare som löpande hjälper de som kommer att sägas upp med förslag på
första eller andrahandskontrakt, framför allt i andra kommuner. Om man inte flyttar ut i
enlighet med kontraktens upphörande överlämnas ärendet i kronofogden.
Vi har en handläggare som jobbar med stöd att hjälpa personer söka bostad. Hon är
placerad på enheten för arbetsmarknad, bostad och integration. Planen är att vi under
hösten ska starta boskolor som förhoppningsvis avlastar henne lite.

Sundbyberg stad
Svar från Helene Bengtsson
1. Vi erbjuder bostad i maximalt två år.
2. Ja
3. Efter två år har den nyanlända samma skyldigheter och rättigheter som övriga invånare
vad gäller att lösa sitt behov av bostad.
4. Under denna tid ska förvaltningen på bästa sätt stötta den nyanlända till att så snart som
möjligt hitta en boendelösning.

Järfälla kommun
Svar från Jenny Wilhelmsson
1. Det finns inget slutdatum. Vi arbetar mycket aktivt med att berörda personer ska finna
annan bostad.
2. Nej, det finns inget formellt politiskt beslut taget.
3. Det finns inget tjänsteutlåtande att ta del av.
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4. Frågan är inte aktuell för oss.

Österåkers kommun
Svar från Tove Eriksson
1. 2 år från det att etableringstiden påbörjas, med viss möjlighet till kortare förlängning.
2. Nej.
3. Finns inget. Man hänvisar till etableringsprogrammets 2 år.
4. Viss möjlighet till kortare förlängning om man fått jobb och kan visa att man verkligen
försökt lösa sin boendesituation. Undantaget kvotflyktingar som kan få förlängt. För
övriga ställs krav på att man ska ha sökt minst 20 bostäder i månaden innan
uppsägningen för att få hjälp genom den så kallade ”tak över huvudet garantin”.
Integrationsenheten hjälper personer med att leta boende och ställa sig i köer och
socialförvaltningen har en person som de hänvisar personer till för att få hjälp med att
leta boende.

Norrtälje kommun
Svar från Silvija Mujakovic och Golazin Yarandpour

1. Vi skriver kontrakt på längst två år från början.
2. Det är beslut från Socialnämnden.
3. Ej angivet.
4. När två år har gått pratar vi med klienterna och undersöker om de har andra möjligheter
att skaffa bostad. Har de inte möjlighet ordnar vi någon form av tillfälligt boende. Under
tiden arbetar vi med information.

Vår process: Klienterna kommer i två stora anläggningar som vi kallar tillfälliga boenden
(f.d. konferensanläggningar), vi flyttar dem succesivt till bostäder i den takt vi får tillgång
till bostäder från kommunalt bostadsbolag eller andra bostadsbolag, även privata
personer. Med privata personer ställer vi krav på att de ska ta över kontrakt efter några
månader om boendet fungerar.
Vi har drop in tillfällen för bostadssök där vi hela tiden följer upp deras aktiviteter. När
två år har gått kallar vi klienten och ställer frågan om bostad. De som inte hittat egen
bostad får flytta tillbaka till tillfälligt boende (där de bodde från början) om det inte är så
att det handlar om barnfamiljer och barnen går i skolan eller personer med
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funktionsnedsättningar som behöver anpassade bostäder. Vi förlänger kontraktet
tillfälligt (några månader) och följer upp. Barnfamiljer följer vi upp oftare.

Vallentuna kommun
Svar från Cecilia Lindelöf och Johan Persliden
1. 2 år, dvs under etableringstid.
2. Inget politiskt beslut kring just tidsaspekten gällande boende för nyanlända. Dock finns
en Rapport om nyanländas hyreskontrakt (KS 2018.093) Kommunstyrelsen maj 2018.
Se:
http://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammanträdeshandlingar/2018/kommunstyre
lsen/2018-05-28/06.%20Rapport%20om%20nyanländas%20hyreskontrakt.pdf
3. Kommunens ledning har tolkat bosättningslagen som att det finns ett uttryckt ansvar
under etablering, sedan är man som andra svenska invånare i kommunen.
4. Om inget åligger, t.ex. behov av träningslägenhet, så sägs hyresgästerna upp. Det finns få
undantag, t.ex. att ett första handskontrakt är påskrivet men det kanske är någon vecka
mellan hyreskontraktet med kommun tar slut till inflyttning i ny bostad.
För att motverka att hushållen blir hemlösa hålls bl.a. en bosökarskola som insats för att
de själva ska kunna ordna med bostad. De kan naturligtvis söka stöd hos socialtjänsten
men behandlas då lika som andra invånare som är i behov av bostad med individuella
prövningar.
Vallentuna har fr.o.m. 24 sep 2018 tre bostadssamordnare (tidigare två) vars
arbetsuppgifter bl.a. inkluderar att driva bosökarskola. Dock är detta en av många
arbetsuppgifter och det finns ingen tjänst som arbetar uteslutande med
bostadssökandet. Som vi har arbetat hittills så har ”utslussningsarbetet” delats upp
mellan två bostadssamordnare där en bedriver bosökarskolan medan den andra arbetar
aktivt med att ta kontakt med fastighetsägare och privatpersoner som kan tänka sig hyra
ut direkt till våra nyanlända.

Upplands-Bro kommun
Svar från Mattias Jarl
1. I praktiken två år. Efter ett år sker uppföljning och hyreskontrakt skrivs för ytterligare
ett år.
2. Inget formellt politiskt beslut har fattats. I socialkontorets arbetsgrupp/ledningsgrupp
för nyanlända har frågan diskuterats och då också utifrån vilken bedömning som ska
göras efter att två år passerat.
3. Utifrån individernas rätt och kommunens ansvar enligt bosättningslagen beviljas boende
i två år.
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4. Vi arbetar utifrån att kommunen är ålagda att erbjuda anvisade nyanlända en bostad
enligt bosättningslagen i två år. Vi har under 2018 haft en projektanställning med medel
från Länsstyrelsen och inom detta projekt sett över och utformat arbetssätt och rutiner
för hur vi ska arbeta framöver med bostadsfrågorna för nyanlända.
Ingen har förlorat sin bostad utifrån att två år har passerat. Integrationsstödjare och
boendekoordinatorer har samverkat för att erbjuda individuell hjälp med
bostadssökande. Denna har bestått i återkommande besök med klient där en plan kring
boendet har gjorts upp. Boendekoordinator har även själv varit aktiv och återkommande
sonderat andrahandsmarknaden i hela landet.
Beslut om boende har förlängts utifrån 4 kap. 1 § SoL. Dock har vi nu ändrat våra rutiner
och arbetat utifrån att utreda behovet av bostad och pröva målgruppens möjligheter att
behålla bostaden enligt de kriterier som finns i 4 kap. 1 § SoL. Vi har då landat i att avslå
enligt 4 kap. 1 § SoL och prövar i ställer behovet enligt 4 kap. 2 §. Vi har arbetat med
kortare beslutsperioder när det gäller beslut om att förlänga boendet, detta för att ge
klienterna möjlighet att själva arbeta utifrån det egna ansvaret för att förändra sin
bostadssituation. Vi arbetar nu för att få till beslut/process där vi kan göra individuella
bedömningar när boendet enligt bosättningslagen upphör efter två år. Exempelvis om en
individ har inkomster men tackar nej till olika bostäder som denna haft möjlighet att
hyra och vi bedömer att behovet kan tillgodoses utan vidare insats från Socialkontoret.

Sigtuna kommun
Svar från Alexander Idberg
1.

De som erbjuds boende inom ramen för bosättningslagen erbjuds korttidskontrakt i
jourlägenheter i sex månader som kan förlängas till max två år, under tiden är tanken att
de ska hitta en hållbar boendesituation.

2.

Detta är ett beslut som fattats på tjänstemannanivå. Det finns ett avtal med AB
Sigtunahem att 5 % av deras bestånd ska vara tillgängligt för ekonomiskt bistånd och
annan social omsorg i kommunen.

3.

Det finns inget tjut kring detta.

4.

Det beror på situationen, kommunen arbetar aktivt för att förhindra vräkningar och
hjälper till att leta hållbara boendelösningar för de boende.
Vi har ett boendeteam som består av tre personer som arbetar aktivt med de sökande
individerna. De träffar sökande väldigt ofta och hjälper dem att söka och hitta lediga
bostäder i regionen samt i landet, samtidigt har de skapat relationer med olika
hyresvärdar.
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Ekerö kommun
Svar från Lena Törnblom Löfquist
1. Efter 2 år får den boende ansöka om förlängning om 6 mån, max ytterligare 2 år.
2. Ja. Utdrag ur protokoll KF 2017-12-12 § 113 Anvisningsboende till nyanlända efter
etableringstiden (KS17/178):

3. Ekerö kommun har ett politiskt mål att bli en av Sveriges bästa kommuner på
integration. Man anser att man i linje med det inte ska säga upp personer som gör vad de
kan för att hitta annan bostad. Jag måste få återkomma med var det finns någon skriftligt
beslut på detta.
4. Efter ansökan enligt punkt 1 görs en prövning huruvida sökanden gjort sitt yttersta för
att hitta annan bostad, d.v.s. står i bostadskö samt sökt på andrahandsmarknaden
nationellt. Om man finner att så skett beviljas sökanden förlängning enligt punkt 1.
Sökanden får då också kontakt med en boendelots som ger ytterligare stöd och hjälp i att
hitta annan bostad. Vi har just gått från en till två boendelotsar och målet är två och en
halv tjänst.
Om den boende inte gör något för att söka bostad själv, sägs som huvudregel personen
upp. Avvikelser kan naturligtvis förekomma av andra sociala skäl. En boende kan inte ta
över det 2a handskontrakt som man har via kommunen. Bostaden går tillbaka till
Socialkontoret för att utnyttjas till nästa behövande, alternativt tillbaka till bostadskön.
Solna stad
Svar från Yvonne Svensson
1. 2 år
2. Ja. Beslutet är taget i KS.
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3. Det är bostadsbrist och enligt Bosättningslagen måste kommunerna fortsätta att ta emot
ett visst antal från Migrationsverket varje år. Lägenheterna räcker inte till att bara fylla
på varje år med de nya. De nyanlända får en start med ett boende på 2 år under
etableringstiden.
4. Alla sägs upp utan undantag. Alla får hjälp med att söka bostad, denna verksamhet har
utökats med 100 %, från en till två personer som jobbar med bosökarstöd.

Danderyds kommun
Svar från Joel Ekblad
1. Grundprincipen är två år. Därefter görs en prövning av rätten till förlängning i varje
individuellt ärende. Enligt kommunens riktlinjer kan genomgångslägenhet erbjudas
under max 4 år.
2. Ja. Beslut togs i Socialnämnden.
3. Grundprincipen på två år grundar sig på bosättningslagens bestämmelser. Eventuell
förlängning grundar sig på den nyanländes möjligheter att komma in på
bostadsmarknaden som i vissa fall kan vara längre än två år, exempelvis utifrån
barnperspektivet. Det görs alltid genom en individuell bedömning huruvida rätt till
förlängning föreligger eller inte.
4. Samtliga nyanländas kontrakt sägs upp efter två år, vilket meddelas tre månader innan
kontraktet ska upphöra. Den nyanlända har därefter möjligheten att ansöka om
förlängning. Om behov av fortsatt boende bedöms föreligga kan kontraktet förlängas en
viss tidsperiod, max ytterligare två år. Alla nyanlända som har genomgångsbostad
skriver vid inflytt under en så kallad bo-plan där det framgår vad personen förväntas
göra under de två åren, exempelvis att vara aktivt bostadssökande. Vid en förlängning
uppdateras bo-planen utifrån rådande läge och kan vid behov förtydligas/öka krav på
exempelvis mer aktivt bostadssökande.
Vi har två bosekreterare som arbetar med bosök. De arbetar med bosök efter första året.
Det första året sköts bosöket av flyktingsekreterarna.

Vaxholms stad
Har ej lämnat svar.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

§ 39

Dnr: SAN-0036/2019

10 (17)

Översyn av social- och arbetsmarknadsnämndens hantering
av bosättningslagen
Beslutsunderlag
 Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut med skrivelse om hantering av
bosättningslagen den 15 november 2016, § 93
 Koordination Norrorts skrivelse Inventering av samverkande kommuners
hantering av bosättning av anvisade flyktingar den 28 september 2018
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 10 maj 2019
Tillkommande beslutsunderlag
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
I november år 2016 beslutade social- och arbetsmarknadsnämnden att staden ska
tillhandahålla bostäder under etableringstiden, s k etableringsbostad. Efter den
tvååriga etableringstiden ankommer det på den anvisade att lösa sin bostadssituation
i eller utanför Sundbybergs stad.
Sedan beslutet fattades av nämnden, har förutsättningarna för mottagandet av
nyanlända ändrats, vilket aktualiserat ett behov av att se över stadens hantering av
bosättningslagen igen. De ändrade förutsättningarna handlar bland annat om
regeringens beslut att ta emot fler kvotflyktingar under 2018 och 2019 än tidigare år,
vilket medför behov av såväl flexibla mottagningsformer och stödinsatser som på
boendetidens längd. Andra bidragande faktorer är att det minskade antalet
asylsökande och nyanlända till Sverige innebär att det nu finns möjlighet att arbeta
med mottagandet utifrån mer kvalitativa aspekter. Dessutom blir barnkonventionen
svensk lag den 1 januari 2020, vilket medför lagstadgade krav på statliga och
kommunala myndigheter att genomföra barnkonsekvensanalyser och säkerställa att
konventionens grundprinciper uppfylls. Genom att se över boendefrågan och
identifiera möjliga alternativ, stärker staden sina sammantagna förutsättningar att
leva upp till barnkonventionen och erbjuda utsatta skyddsbehövande en trygg
början på sina fortsatta liv i Sverige.
I förvaltningens översyn finns förslag på sex alternativ till etableringsbostädernas
idag tvååriga utformning, av vilka några möjliggör att vissa nyanlända kan erbjudas
längre bostadskontrakt från start eller möjlighet till förlängning i upp till två år efter
etableringstidens utgång.
Då frågan om stadens hantering av bosättningslagen anses vara av principiell
beskaffenhet bör beslut tas i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

11 (17)

Social- och arbetsmarknadsnämndens överläggning
Yrkanden
Josefin Malmqvist (M), Elisabeth Bergman (MP) och Kerli Faramarzi (KD) yrkar att
att-sats nummer ett återremitteras för ytterligare beredning och att att-satserna
nummer två och tre avslås. Om återremissyrkandet skulle falla yrkar Josefin
Malmqvist (M), Elisabeth Bergman (MP) och Kerli Faramarzi (KD) avslag i sin
helhet.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att följande förslag föreligger; dels det av Josefin
Malmqvist (M), Elisabeth Bergman (MP) och Kerli Faramarzi (KD) framställda
återremissyrkandet samt avslagsyrkandet och dels det utsända förslaget.
Ordföranden frågar först om ärendet avgörs idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget mot
avslagsyrkandet och finner att social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller det
utsända förslaget.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens översyn av
hanteringen av bosättningslagen.
2. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att erbjuda nyanlända familjer med barn och kvotflyktingar ett
fyraårigt bostadskontrakt från tidpunkten för anvisning. Ensamstående
personer som tas emot från ett anläggningsboende erbjuds ett tvåårigt
kontrakt med möjlighet till förlängning ett år i taget om maximalt två år.
3. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avhysningsprocesserna ska
vara fortsatt avbrutna till dess att beslut har fattats av kommunfullmäktige
om stadens hantering av bosättningslagen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig social- och arbetsmarknadsgrupperna för
Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
Mot beslutet att avgöra ärendet idag reserverar sig Josefin Malmqvist (M),
Elisabeth Bergman (MP) och Kerli Faramarzi (KD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 185

Dnr: KS-0016/2019

61 (80)

Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i
koncernen Sundbybergs stadshus AB
Beslutsunderlag
 Förslag till arvodesbestämmelser för koncernen Sundbybergs stadshus AB
 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2019, § 339
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den
3 juni 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019, § 339,
minoritetsåterremitterades ärendet om arvodesreglemente för styrelser och
lekmannarevisorer i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ärendet återremitterades
för att tydliggöra vad som ligger till grund för en höjning av arvodet till 28 procent.
När partier bildar ett styre i en kommun så förhandlar man om många saker; politik
främst, men också arvoden med mera.
I grunden är arvodena främst relaterade till en bedömning av arbetsbördan för de
aktuella uppdragen, vilket i sin tur delvis också är ett resultat av den politiska
förhandlingen i så måtto att olika styren kan tänkas vilja avdela mer eller mindre
aktivitet till olika politiska områden. Exempel på det förstnämnda i Mittenstyrets
samarbetsöverenskommelse är bland annat skolpolitik, socialpolitik och
bostadspolitik.
När styren skiftar i kommuner är det således inte alls ovanligt att arvoden
omförhandlas och förändras. Dock har det veterligen ej förekommit i Sundbyberg,
och förmodligen inte i andra kommuner heller, att varje enskild förändring
motiveras. Så skedde till exempel inte när det tidigare grönblå styret tog vid 2016.
Några skrivningar om skäl för förändringar bilades inte till handlingarna.
Svaret på frågan i minoritetsåterremissen är alltså att alla arvoden, såväl inom
nämndsorganisationen som i de helägda bolagen, är ett resultat av politiska
förhandlingar i styret och i huvudsak återspeglar var styret valt att lägga sin politiska
tyngdpunkt. Detta helt och hållet på samma sätt som var fallet i det tidigare grönblå
styret.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Axel Conradi (M) yrkar bifall till Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 3 juni 2019 innebärande att arvodet
till ordföranden i Fastighets AB Förvaltaren fastställs till 16 procent av basarvodet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

62 (80)

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända och dels det av
Axel Conradi (M) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på
förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen
Sundbybergs stadshus AB fastställs.
2. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i
uppdrag att fastställa arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer
i koncernen Sundbybergs stadshus AB.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0016/2019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i
koncernen Sundbybergs stadshus AB
Beslutsunderlag
 Förslag till arvodesbestämmelser för koncernen Sundbybergs stadshus AB
 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2019, § 339
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019, § 339,
minoritetsåterremitterades ärendet om arvodesreglemente för styrelser och
lekmannarevisorer i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ärendet återremitterades
för att tydliggöra vad som ligger till grund för en höjning av arvodet till 28 procent.
När partier bildar ett styre i en kommun så förhandlar man om många saker; politik
främst, men också arvoden med mera.
I grunden är arvodena främst relaterade till en bedömning av arbetsbördan för de
aktuella uppdragen, vilket i sin tur delvis också är ett resultat av den politiska
förhandlingen i så måtto att olika styren kan tänkas vilja avdela mer eller mindre
aktivitet till olika politiska områden. Exempel på det förstnämnda i Mittenstyrets
samarbetsöverenskommelse är bland annat skolpolitik, socialpolitik och
bostadspolitik.
När styren skiftar i kommuner är det således inte alls ovanligt att arvoden
omförhandlas och förändras. Dock har det veterligen ej förekommit i Sundbyberg,
och förmodligen inte i andra kommuner heller, att varje enskild förändring
motiveras. Så skedde till exempel inte när det tidigare grönblå styret tog vid 2016.
Några skrivningar om skäl för förändringar bilades inte till handlingarna.
Svaret på frågan i minoritetsåterremissen är alltså att alla arvoden, såväl inom
nämndsorganisationen som i de helägda bolagen, är ett resultat av politiska
förhandlingar i styret och i huvudsak återspeglar var styret valt att lägga sin politiska
tyngdpunkt. Detta helt och hållet på samma sätt som var fallet i det tidigare grönblå
styret.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen
Sundbybergs stadshus AB fastställs.

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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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0016/2019

2 (2)

2. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att ge stadens alla bolagsstyrelser i
uppdrag att fastställa arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer
i koncernen Sundbybergs stadshus AB.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande

38

Arvodesreglemente för
styrelser och lekmannarevisorer i koncernen Sund-

byberg stadshus AB
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Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen Sundbyberg stadshus AB
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Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen Sundbyberg stadshus AB

Allmänna principer för arvoden i koncernen Sundbybergs
stadshus AB


Alla arvoden anges i procent av basarvodet. Basarvodet är 95 % av arvodet
för en riksdagsledamot med årlig uppräkning



Årsarvode utgår för styrelseuppdrag.

Undantag från ovanstående är:
- bolag med personunion mellan moderbolag och dotterbolag där inget arvode utgår för uppdrag i dotterbolaget
-

inga arvoden utgår för styrelseuppdrag till anställda i staden och bolagskoncernen

-

kommunalråd och oppositionsråd som fullgör uppdrag på heltid får inte
arvode för uppdrag inom bolagskoncernen.

3
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Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen Sundbyberg stadshus AB

Sundbybergs stadshus AB







Ordförande: 5 procent av basarvodet
Vice ordförande: 3 procent av basarvodet
Ledamot: 2 procent av basarvodet
Suppleant: 1 procent av basarvodet
Lekmannarevisor: 1 procent av basarvodet
Revisorssuppleant: 0,5 procent av basarvodet

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB







Ordförande: 5 procent av basarvodet
Vice ordförande: 3 procent av basarvodet
Ledamot: 2 procent av basarvodet
Suppleant: 1 procent av basarvodet
Lekmannarevisor: 1 procent av basarvodet
Revisorssuppleant: 0,5 procent av basarvodet

Sundbybergs stadsnätsbolag AB







Ordförande: 5 procent av basarvodet
Vice ordförande: 3 procent av basarvodet
Ledamot: 2 procent av basarvodet
Suppleant: 1 procent av basarvodet
Lekmannarevisor: 1 procent av basarvodet
Revisorssuppleant: 0,5 procent av basarvodet

Sundbybergs Bredband AB







Ordförande: 5 procent av basarvodet
Vice ordförande: 3 procent av basarvodet
Ledamot: 2 procent av basarvodet
Suppleant: 1 procent av basarvodet
Lekmannarevisor: 1 procent av basarvodet
Revisorssuppleant: 0,5 procent av basarvodet

Sundbyberg Avfall och Vatten AB







Ordförande: 5 procent av basarvodet
Vice ordförande: 3 procent av basarvodet
Ledamot: 2 procent av basarvodet
Suppleant: 1 procent av basarvodet
Lekmannarevisor: 1 procent av basarvodet
Revisorssuppleant: 0,5 procent av basarvodet
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Arvodesreglemente för styrelser och lekmannarevisorer i koncernen Sundbyberg stadshus AB

Fastighets AB Förvaltaren (publ)







Ordförande: 28 procent av basarvodet
Vice ordförande: 8 procent av basarvodet
Ledamot: 5 procent av basarvodet
Suppleant: 2,5 procent av basarvodet
Lekmannarevisor: 2,5 procent av basarvodet
Revisorssuppleant: 1,25 procent av basarvodet

Förvaltaren Fastighetsutveckling i Sundbyberg AB
•

Inga arvoden utgår

5
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 144

Dnr: KS-0221/2019

9 (80)

Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för Sundbybergs stad
Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budget 2019 fastställt mål, uppdrag samt ekonomiska
ramar för Sundbybergs stad. Tertialrapport 1 är en sammanfattande redogörelse för
nämndernas och bolagens uppnådda resultat och analys av eventuella avvikelser för
perioden jämfört med kommunfullmäktiges budget 2019. Uppföljningen i
tertialrapport 1 bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser och det förväntade
helårsresultatet.
För helåret prognostiserar staden ett resultat på -37,5 mnkr vilket är 65,5 mnkr
sämre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre exploateringsintäkter och lägre
skatteintäkter. Vidare påverkas också prognosen negativt av förlust för
anslutningsavgifter för Va-anläggningar i Stora Ursvik enligt tidigare tecknade avtal.
Försämringen balanseras till viss del av ökade generella statsbidrag och utjämning.
Nämndernas prognos för helåret är ett underskott på -24,1 mnkr, vilket är en
försämring med 11,1 mnkr mot prognosen i månadsrapporten per mars.
Äldrenämnden och grundskolenämnden prognostiserar underskott om -10,6 mnkr
respektive -16,9 mnkr. Sedan månadsrapporten per mars har nu även
förskolenämnden och byggnads- och tillståndsnämnden ändrat sina prognoser till
att de befarar underskott. Förskolenämndens prognos på helåret är -3,9 mnkr och
byggnads- och tillståndsnämndens prognos är -0,9 mnkr för helåret. Underskotten
balanseras upp något med att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden
prognostiserar överskott på 7 mnkr respektive 1,3 mnkr. Även valnämnden
prognostiserar ett litet överskott om 0,1 mnkr.
Periodens resultat enligt balanskravets definition uppgick till 27,7 mnkr. För året
prognostiseras ett resultat om -34 mnkr. Balanskravet kommer därmed inte att
uppnås för 2019 om inte åtgärder vidtas för att hantera de prognostiserade
underskotten inom både nämnder och finansförvaltning. Balanskravsresultatet är
justerat med 11,5 mnkr vilket avser ianspråktagande av tidigare reserverat eget
kapital. Det var i årsredovisningen för 2015 som 11,5 mnkr reserverades för
kommande kostnader avseende ökade lönekostnader till följd av stadens tillväxt
under åren 2017-2019.
Sundbybergs stad startade året med ett underskott från föregående års
balanskravsresultat på -63,8 mnkr. I Sundbybergs stads årsredovisning angavs att
underskottet avses att återställas under 2019 med både effektiviseringar och
utdelning från den kommunala bolagskoncernen.
Stadens totala helårsprognos är mycket osäker då det finns flertalet faktorer som
kan påverka årets utfall. Flera nämnder har i sina rapporter tagit upp att de ser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

10 (80)

volym- och kostnadsökningar som kan vara svåra att hantera kortsiktigt och som
kan påverkar deras utfall. Den största osäkerhetsfaktorn är dock den som är
hänförlig till de exploateringsintäkter som staden har budgeterat för året.
I samband med månadsrapport per mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att
föreslå för kommunfullmäktige att alla nämnder ska göra en tätare
månadsrapportering för att skärpa kontrollen av den ekonomiska utvecklingen.
Vidare föreslog kommunstyrelsen att alla nämnder skulle inkomma med
åtgärdsplaner för att nå budget i balans och bidra till att förbättra stadens
ekonomiska resultat.
Stadens nämnder har i sin tertialrapport 1 lämnat förslag till effektiviseringar enligt
kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019. Äldrenämnden kommer att lämna sitt
förslag vid nämndens sammanträde i juni. Stadsledningskontoret föreslår att
nämnderna får i uppdrag att konsekvensbeskriva, kostnadsberäkna helårseffekter
2020 och prioritera sina förslag till prioriteringar och redovisa detta i sina yttranden
över planeringsförutsättningar 2020.
Den samlade bedömningen är, utifrån nämndernas och bolagens helårsprognos, att
de i huvudsak kommer att kunna genomföra de åtgärder som planerats för att
uppnå kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Av de sammanlagt 77 uppdrag som
beslutades i kommunfullmäktiges budget till nämnder och bolag är 56 pågående, 16
uppdrag är under planering och fem är genomförda och avslutade.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M) och Catja Kaloudis (V).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för Sundbybergs stad godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa ett överskott om minst 8 mnkr.
3. Samtliga nämnder, utom överförmyndarnämnden och valnämnden, får i
uppdrag att konsekvensbeskriva, kostnadsberäkna helårseffekter 2020 och
prioritera sina förslag till effektiviseringar samt redovisa detta i sina
yttranden över planeringsförutsättningar 2020.
Särskilt yttrande
Axel Conradi (M), Emelie Tillegård (MP) och Marcus Jonsson (KD) anmäler
gemensamt särskilt yttrande.
____
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Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för Sundbybergs stad
Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budget 2019 fastställt mål, uppdrag samt ekonomiska
ramar för Sundbybergs stad. Tertialrapport 1 är en sammanfattande redogörelse för
nämndernas och bolagens uppnådda resultat och analys av eventuella avvikelser för
perioden jämfört med kommunfullmäktiges budget 2019. Uppföljningen i
tertialrapport 1 bygger i huvudsak på prognostiserade avvikelser och det förväntade
helårsresultatet.
För helåret prognostiserar staden ett resultat på -37,5 mnkr vilket är 65,5 mnkr
sämre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre exploateringsintäkter och lägre
skatteintäkter. Vidare påverkas också prognosen negativt av förlust för
anslutningsavgifter för Va-anläggningar i Stora Ursvik enligt tidigare tecknade avtal.
Försämringen balanseras till viss del av ökade generella statsbidrag och utjämning.
Nämndernas prognos för helåret är ett underskott på -24,1 mnkr, vilket är en
försämring med 11,1 mnkr mot prognosen i månadsrapporten per mars.
Äldrenämnden och grundskolenämnden prognostiserar underskott om -10,6 mnkr
respektive -16,9 mnkr. Sedan månadsrapporten per mars har nu även
förskolenämnden och byggnads- och tillståndsnämnden ändrat sina prognoser till
att de befarar underskott. Förskolenämndens prognos på helåret är -3,9 mnkr och
byggnads- och tillståndsnämndens prognos är -0,9 mnkr för helåret. Underskotten
balanseras upp något med att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden
prognostiserar överskott på 7 mnkr respektive 1,3 mnkr. Även valnämnden
prognostiserar ett litet överskott om 0,1 mnkr.
Periodens resultat enligt balanskravets definition uppgick till 27,7 mnkr. För året
prognostiseras ett resultat om -34 mnkr. Balanskravet kommer därmed inte att
uppnås för 2019 om inte åtgärder vidtas för att hantera de prognostiserade
underskotten inom både nämnder och finansförvaltning. Balanskravsresultatet är
justerat med 11,5 mnkr vilket avser ianspråktagande av tidigare reserverat eget
kapital. Det var i årsredovisningen för 2015 som 11,5 mnkr reserverades för
kommande kostnader avseende ökade lönekostnader till följd av stadens tillväxt
under åren 2017-2019.
Sundbybergs stad startade året med ett underskott från föregående års
balanskravsresultat på -63,8 mnkr. I Sundbybergs stads årsredovisning angavs att
underskottet avses att återställas under 2019 med både effektiviseringar och
utdelning från den kommunala bolagskoncernen.

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

49

Stadsledningskontoret
Kristin Nygren och Maria Larsson

2019-05-21
Dnr KS-0221/2019

2 (2)

Stadens totala helårsprognos är mycket osäker då det finns flertalet faktorer som
kan påverka årets utfall. Flera nämnder har i sina rapporter tagit upp att de ser
volym- och kostnadsökningar som kan vara svåra att hantera kortsiktigt och som
kan påverkar deras utfall. Den största osäkerhetsfaktorn är dock den som är
hänförlig till de exploateringsintäkter som staden har budgeterat för året.
I samband med månadsrapport per mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att
föreslå för kommunfullmäktige att alla nämnder ska göra en tätare
månadsrapportering för att skärpa kontrollen av den ekonomiska utvecklingen.
Vidare föreslog kommunstyrelsen att alla nämnder skulle inkomma med
åtgärdsplaner för att nå budget i balans och bidra till att förbättra stadens
ekonomiska resultat.
Stadens nämnder har i sin tertialrapport 1 lämnat förslag till effektiviseringar enligt
kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019. Äldrenämnden kommer att lämna sitt
förslag vid nämndens sammanträde i juni. Stadsledningskontoret föreslår att
nämnderna får i uppdrag att konsekvensbeskriva, kostnadsberäkna helårseffekter
2020 och prioritera sina förslag till prioriteringar och redovisa detta i sina yttranden
över planeringsförutsättningar 2020.
Den samlade bedömningen är, utifrån nämndernas och bolagens helårsprognos, att
de i huvudsak kommer att kunna genomföra de åtgärder som planerats för att
uppnå kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Av de sammanlagt 77 uppdrag som
beslutades i kommunfullmäktiges budget till nämnder och bolag är 56 pågående, 16
uppdrag är under planering och fem är genomförda och avslutade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019 för Sundbybergs stad godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa ett överskott om minst 8 mnkr.
3. Samtliga nämnder, utom överförmyndarnämnden och valnämnden, får i
uppdrag att konsekvensbeskriva, kostnadsberäkna helårseffekter 2020 och
prioritera sina förslag till effektiviseringar samt redovisa detta i sina
yttranden över planeringsförutsättningar 2020.

Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Karin Lindbom
tf avdelningschef
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1 Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budget 2019 fastställt mål, uppdrag samt ekonomiska ramar för
Sundbybergs stad. Tertialrapport 1 är en sammanfattande redogörelse för nämndernas och
bolagens uppnådda resultat och analys av eventuella avvikelser för perioden jämfört med
kommunfullmäktiges budget 2019. Uppföljningen i tertialrapport 1 bygger i huvudsak på
prognostiserade avvikelser och det förväntade helårsresultatet.
För helåret prognostiserar staden ett resultat på -37,5 mnkr vilket är 65,5 mnkr sämre än
budget. Avvikelsen beror främst på lägre exploateringsintäkter och lägre skatteintäkter. Vidare
påverkas också prognosen negativt av förlust för anslutningsavgifter för Va-anläggningar i Stora
Ursvik enligt tidigare tecknade avtal. Försämringen balanseras till viss del av ökade generella
statsbidrag och utjämning.
Nämndernas prognos för helåret är ett underskott på -24,1 mnkr, vilket är en försämring med
11,1 mnkr mot prognosen i månadsrapporten per mars. Äldrenämnden och grundskolenämnden
prognostiserar underskott om -10,6 mnkr respektive -16,9 mnkr. Sedan månadsrapporten per
mars har nu även förskolenämnden och byggnads- och tillståndsnämnden ändrat sina
prognoser till att de befarar underskott. Förskolenämndens prognos på helåret är -3,9 mnkr och
byggnads- och tillståndsnämndens prognos är -0,9 mnkr för helåret. Underskotten balanseras
upp något med att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar överskott
på 7 mnkr respektive 1,3 mnkr. Även valnämnden prognostiserar ett litet överskott om 0,1
mnkr.
Periodens resultat enligt balanskravets definition uppgick till 27,7 mnkr. För året prognostiseras
ett resultat om -34 mnkr. Balanskravet kommer därmed inte att uppnås för 2019 om inte
åtgärder vidtas för att hantera de prognostiserade underskotten inom både nämnder och
finansförvaltning. Balanskravsresultatet är justerat med 11,5 mnkr vilket avser ianspråktagande
av tidigare reserverat eget kapital. Det var i årsredovisningen för 2015 som 11,5 mnkr
reserverades för kommande kostnader avseende ökade lönekostnader till följ av stadens tillväxt
under åren 2017–2019.
Sundbybergs stad startade året med ett underskott från föregående års balanskravsresultat på 63,8 mnkr. I Sundbybergs stads årsredovisning angavs att underskottet avses att återställas
under 2019 med både effektiviseringar och utdelning från den kommunala bolagskoncernen.
Stadens totala helårsprognos är mycket osäker då det finns flertalet faktorer som kan påverka
årets utfall. Flera nämnder har i sina rapporter tagit upp att de ser volym- och kostnadsökningar
som kan vara svåra att hantera kortsiktigt och som kan påverkar deras utfall. Den största
osäkerhetsfaktorn är dock den som är hänförlig till de exploateringsintäkter som staden har
budgeterat för året.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda, samordna och följa upp förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnder och kommunala bolagsverksamhet,
den så kallade uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha
en inverkan på kommunens ekonomiska ställning och hos fullmäktige göra de framställningar
som behövs. Utifrån den helårsprognos som presenteras i samband med denna månadsrapport
är slutsatsen att det redan nu krävs aktiva åtgärder i ekonomistyrningen från kommunstyrelsens
sida. Alla stadens verksamheter måste se överbåde sina intäkter och kostnader för att bidra till
ett bättre resultat.
I samband med månadsrapport per mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att föreslå för
kommunfullmäktige att alla nämnder ska göra en tätare månadsrapportering för att skärpa
kontrollen av den ekonomiska utvecklingen. Vidare föreslog kommunstyrelsen att alla nämnder
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skulle inkomma med åtgärdsplaner för att nå budget i balans och bidra till att förbättra stadens
ekonomiska resultat.
Stadens nämnder har i sin tertialrapport 1 lämnat förslag till effektiviseringar enligt
kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019. Äldrenämnden kommer att lämna sitt förslag vid
nämndens sammanträde i juni. Stadsledningskontoret föreslår att nämnderna får i uppdrag att
konsekvensbeskriva, kostnadsberäkna och prioritera sina förslag till effektiviseringar och
redovisa detta i sina yttranden över planeringsförutsättningar 2020.
Den samlade bedömningen är, utifrån nämndernas och bolagens helårsprognos, att de i
huvudsak kommer att kunna genomföra de åtgärder som planerats för att uppnå
kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Av de sammanlagt 77 uppdrag som beslutades i
kommunfullmäktiges budget till nämnder och bolag är 56 pågående, 16 uppdrag är under
planering och fem är genomförda och avslutade.
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2 Uppföljning utvecklingsarbetet
Utvecklingsarbete
Kommunfullmäktiges mål

"Kommunfullmäktiges mål formuleras utifrån politiskt prioriterade utvecklingsområden
som är verksamhetsövergripande och tydliggör nämndernas och kommunkoncernens
inriktning. Målen bör vara inriktade på vilken effekt som ska uppnås, inte vad som ska
göras eller hur det ska göras(uppdrag)." (ur Sundbybergs stads styrmodell)

Nämndmål

"Nämnderna ska redogöra för vilka av kommunfullmäktiges mål som är styrande för
nämndens ansvarsområde och på vilket sätt nämnden bidrar till måluppfyllelsen.
Nämnden gör så genom att formulera egna nämndmål utifrån fullmäktiges mål. Nämnden
kan även fastställa egna nämndmål utifrån nulägesanalys och kommunfullmäktigesmål."
"Målet ska vara tydligt och inriktat på att öka, minska eller förbättra inom ett område."
(ur Sundbybergs stads styrmodell)

Avdelnings- eller
enhetsmål

Ett särskilt fokus under året att utveckla en prioriterad del av grunduppdraget.

Mått

I planeringen ska ett eller flera mått väljas till varje mål. Måttet är ett nyckeltal som sedan
utgör ett underlag i måluppföljningen.

Uppdrag

Ett uppdrag är en specifik insats som ska genomföras inom angiven tid. Uppdrag kan ges
av kommunfullmäktige eller nämnd.

2.1 Uppföljning av mål
__________________________________________________________________

Staden ska bevara sin finansiella styrka.
Sundbyberg stad har i grunden starka finanser, det vill säga god soliditet och i nuläget inga lån,
men för att bevara detta behöver planeringen vara långsiktig. SKL:s analysgrupp är anlitad av
kommunstyrelsen att genomföra en analys av stadens ekonomiska situation. Analysgruppen
återrapporterade till kommunstyrelsen den 13 maj och underlaget kommer att användas vidare i
arbetet med stadens ekonomiska planering. Stadens soliditet inklusive pensionsåtagande per 30
april 2019 är 56 procent. Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året.
__________________________________________________________________

Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå.
Staden står inför ett flertal stora investeringar som ska genomföras. Under perioden har
underlag tagits fram för att belysa konsekvenser av planerade investeringar. Underlaget har
tagits fram i syfte att säkra att de planerade investeringarna hamnar på en hållbar nivå.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året.
__________________________________________________________________

Stadens ekonomiska resultat och prognoser är säkra.
Det pågår ett arbete inom alla nämnder för att förbättra prognossäkerheten. Kommunstyrelsen
har också inom ramen för sin uppsiktsplikt föreslagit att alla nämnder, utom
överförmyndarnämnden och valnämnden, ska göra tätare månadsrapportering med
helårsprognos för att följa det ekonomiska läget och därmed också säkra stadens resultat på
helåret. Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året.
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__________________________________________________________________

Staden har ett gott bemötande och en god tillgänglighet.
Det pågår arbete inom alla nämnder för att utveckla bemötandet och tillgängligheten i staden
utifrån de olika verksamhetsområdena. Ett kommunövergripande utvecklingsarbete kring gott
bemötande och god tillgänglighet avseende telefoni och e-post ska genomföras under året.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året.
__________________________________________________________________

Sundbybergs stad är en trygg plats att leva och bo på, med bra kommunal service och
med goda möjligheter till att påverka kommunen.
Nämnderna arbetar utifrån sina respektive ansvarsområden till att bidra till målet.
Bedömningen är att de insatser som görs under året för att nå målet kommer att uppnås.
__________________________________________________________________

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap.
Kompetensförsörjningen är en viktig fråga i staden. För att mäta om målet uppnåtts används ett
index för hållbart medarbetarengagemang. Mätningen genomförs under hösten. Bedömningen
är att målet kan uppnås under året.
__________________________________________________________________

Staden ska ha en hållbar arbetsmiljö med friska medarbetare.
Utvecklingsarbetet pågår. Staden har en frisknärvaro på 93,4 procent per 30 april 2019. Detta är
en förbättring med 0,4 procent mot samma period föregående år. Målet bedöms som möjligt att
uppnå.
__________________________________________________________________

Medarbetare tar aktivt medansvar för att utveckla sin kompetens utefter
verksamhetens förändrade behov.
Målet följs upp vid mätning av HME-index under hösten.
__________________________________________________________________

Sundbyberg ska vara en jämställd stad.
Ett aktivt arbete med att stödja och samordna arbetet med jämställdhetsintegrering i stadens
verksamheter pågår. Målet bedöms kunna uppfyllas under året.
__________________________________________________________________

Långsiktig och effektiv förvaltning av stadens resurser.
Målet bedöms kunna uppfyllas under året. I arbetet med att bidra till långsiktig och effektiv
förvaltning av stadens resurser pågår ett antal aktiviteter:





Utveckling och tydliggörande av lokalförsörjningsprocessen.
Fortsatt utveckling av stadens planerings- och uppföljningsprocess samt
internkontrollprocess.
Stödja verksamheterna inom Sundbybergs stad att söka EU- bidrag och andra externa
projektmedel.
Utveckling och kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen.
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Samordning av funktioner inom staden samt med bolagen kommer att utredas.
Arbete med att lyfta fram stadens finansiella situation avseende både investeringar och
drift pågår.

__________________________________________________________________

Alla elever ska nå kunskapsmålen, och minst godkänt betyg, i alla ämnen och kurser.
Då resultaten kommer till slutet av läsåret 18/19 i juni är det inte möjligt att göra uppföljning av
målet per tertial 1.
__________________________________________________________________

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.
Förskoleämnden arbetar utifrån målet. Resultat av påbörjat utvecklingsarbete redovisas i
tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.
__________________________________________________________________

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.
Social- och arbetsmarknadsnämnden arbetar utifrån målet med särskilt fokus på mottagande av
nyanlända och utifrån att arbeta med få fler att försörja sig själva. Bedömningen är att målet
kommer att uppfyllas under året.
__________________________________________________________________

Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.
Äldrenämnden arbetar utifrån målet i sin löpande verksamhet. Målet bedöms kunna uppfyllas
under året.
__________________________________________________________________

I Sundbyberg ges alla möjlighet till en meningsfull fritid.
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med målet med särskild fokus på att nå barn och unga som
kommer från socioekonomiskt utsatta område och barn och unga med funktionsvariationer.
Målet bedöms kunna uppfyllas under året.
__________________________________________________________________

En hållbar och välfungerande stad.
Stadsmiljö och tekniska nämnden arbetar med målet utifrån trafiksäkerhet och mobilitet. Målet
bedöms kunna uppfyllas under året.
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Tydliga, transparenta och effektiva processer vid olika typer av tillståndsansökningar.
Byggnads- och tillståndsnämnden bidrar kontinuerligt med aktuell information till
tillståndsguiden på stadens webbplats. Målet bedöms kunna uppfyllas under året.
__________________________________________________________________

Sundbybergs stadshus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens
instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Bolaget har under första tertialet 2019 fortsatt arbetet med styrning och uppföljning av
dotterbolagens verksamhet. Under perioden har förslag till nya ägardirektiv för koncernens
bolag, som väsentligt förändrar moderbolagets roll, tagits fram. Beslut om nya ägadirektiv
beräknas fattas av kommunfullmäktige i maj 2019.
__________________________________________________________________

Fastighets AB Förvaltaren ska utvecklas och vara ett verktyg för att skapa ett hållbart
Sundbyberg. Bolaget ska förvalta, utveckla och bygga bostäder.
Fastighets AB Förvaltaren arbetar med en hållbar förvaltning av sina fastigheter genom bland
annat genom mål om att vara klimatneutrala. De arbetar bland annat med solceller,
närvarostyrd led-belysning, utbyte till elbilar och laddplatser till elbilar. Förvaltaren utvecklar
beståndet i form av renoveringar, förtätningar och nyproduktion i dialog med invånarna i
Sundbyberg. Där spelar den hållbara renoveringsstrategin en viktig roll där de gör nödvändiga
förbättringar av stammar, tak, fasad med mera, samtidigt som hyresgästerna får möjlighet att
välja hur mycket som ska renoveras i den egna lägenheten.
Under 2018 påbörjade Fastighets AB Förvaltaren en planprocess för 650 lägenheter i
Hallonbergen – såväl nyproduktion som förtätningar. Bolaget har även börjat planprocess för
150 lägenheter ovanpå befintliga garage i Rissne. I Västra Ursvik antas till sommaren den första
detaljplanen med bostäder där Förvaltaren har cirka 70 lägenheter och ytterligare två
planprocesser där cirka 600 lägenheter är under arbete.
__________________________________________________________________

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska försörja stadens verksamheter med
ändamålsenliga och hållbara lokaler. Bolaget ska bygga, utveckla, förvalta, och
avyttra lokaler för stadens verksamheter.
Lokalfastigheter har under tertial 1 i nära samarbete med Sundbybergs stad, arbetat aktivt för
att ta fram såväl principer för lokalförsörjning som uppdragsavtal för att tydliggöra bolagets
uppdrag. Arbete har också påbörjats med att införa rutiner och ytterligare samverkan med
stadens lokalstrateg och verksamheter, gällande verksamhetslokaler. Bedömningen är att målet
kommer att uppfyllas under året.
__________________________________________________________________
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2.2 Uppföljning av uppdrag
Förklaring av uppdragsstatus
Genomfört

Uppdraget har genomförts enligt plan och är avslutat.

Avslutat, annan
orsak

Uppdraget har avslutats av annan orsak än att det genomförts. Exempelvis kan det
röra sig om uppdrag som ersatts av annat uppdrag eller mist sin giltighet p.g.a.
ändrad inriktning eller ändrad lagstiftning.

Pågående

Arbete med uppdraget pågår och prognosen är att uppdraget kommer genomföras
inom utsatt tid.

Planerat

Arbete med att genomföra uppdraget har ännu inte inletts, men har planerats.

Pausat

Arbete eller planering med att genomföra uppdraget har avbrutits i avvaktan på
annan händelse. En sådan händelse kan handla om beslut, lagstiftning eller
omorganisation som kan komma att förändra uppdragets inriktning eller
genomförande.

Försenat

Uppdraget kommer inte komma att slutföras inom utsatt tid.

Uppdrag

Status

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

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Planerat

Staden ska ta fram ett stadsutvecklingsprogram.

Planerat

Uppdra åt kommunala rådet för funktionshinderfrågor att utreda ett namnbyte.

Genomfört

Inrätta ett brottsförebyggande råd och en hållbarhetskommitté.

Genomfört

Arbeta för att stärka Sundbybergarnas deltagande i demokratiska processer.

Pågående

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

Pågående

Hela staden ska minska sina utsläpp från el och värme samt resor och transporter. Alla
verksamheter ska ha noll nettoutsläpp senast år 2030.

Pågående

Utred möjligheten att införa koldioxidbudgetering.

Planerat

Staden ska undersöka möjligheten att divestera, d.v.s. flytta kapital som är investerat i
företag vars verksamhet huvudsakligen kretsar kring fossil energi.

Planerat

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

Pågående

Skapa ekonomiskt utrymme för lönehöjningar för lärare.

Pågående

Införa inskriven verksamhet för åk 4-6 i fritidshemmen.

Pågående

Stimulera idrott och rörelse varje dag.

Pågående

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

Pågående

Tertialrapport 1 med helårsprognos 2019, Sundbybergs stad

9

59

Uppdrag

Status

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.

Pågående

Staden ska påbörja ett arbete för att inrätta Mentors in Violence Prevention, en
våldsförebyggande metod för grundskolan.

Pågående

Tillföra förskoleplatser så att efterfrågan kan tillgodoses.

Pågående

Skapa förutsättningar för att pedagoger i högre utsträckning ska kunna fokusera på
utlärning.

Pågående

Upprätta en plan för att minska paviljonglösningar.

Pågående

Alla barn i förskolan ska få ta aktiv del och delta i stadens kultur- och fritidsverksamhet.

Pågående

Skapa goda utemiljöer för alla stadens förskolor med god lekytefaktor och väl tilltagen
förskolegård.

Pågående

Planera nya förskolor för varierande gruppstorlekar och med möjlighet för olika typer
och effektivt nyttjande av lokaler.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Staden ska fortsätta stödja Sundbybergs tjej- och kvinnojourer.

Pågående

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.

Pågående

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

Pågående

Lägg ned social- och arbetsmarknadsnämndens integrationsutskott.

Genomfört

Fortsätt arbetet med införandet av Rinkebymodellen.

Genomfört

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

Pågående

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

Pågående

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.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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.

Pågående

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

Pågående

Säkra den fortsatta kulturverksamheten i Bristollokalen.

Pågående
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Uppdrag

Status

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

Pågående

Arbeta med och besluta om ett nytt kulturpolitiskt program.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Utvidga Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.

Pågående

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

Pågående

Starta en flerårig satsning på säkra skolvägar.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Stadens offentliga ytor ska vara välskötta, upplysta och trygga.

Pågående

Minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och beskärning av
buskage.

Pågående

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

Pågående

Arbeta för effektiva bygglovsprocesser.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

Genomföra intern utbildning inom hållbarhet anpassad till nämndens verksamhet.

Pågående

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

Planerat

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

Pågående

Staden ska arbeta för att öka tillgängligheten till vallokaler.

Genomfört

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

Pågående

Stadens bolag ska vara föregångare i klimatarbetet.

Pågående

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

Pågående

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

Pågående

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.

Planerat

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.

Planerat
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Uppdrag

Status

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.

Planerat

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.

Planerat

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

Planerat

Tillsammans med kommunstyrelsen arbeta vidare och fastställa processen för
lokalförsörjning.

Pågående

Identifiera möjliga klimatsmarta lösningar både lokalanpassningar och nyproduktion.

Planerat

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

Planerat

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

Planerat

Effektiv och hållbart förvalta stadens lokaler och fastigheter.

Planerat

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

Planerat

Savab ska aktivt delta i stadsbyggnadsprocessen.

Planerat
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3 Uppföljning av ekonomin
3.1 Resultatuppföljning
Belopp i miljoner kronor
Verksamhetens intäkter

Utfall ack
april 2019

Budget ack
april 2019

Utfall ack
april 2018

Prognos
helår 2019

Budget
helår 2019

189,6

181,8

249,9

541,9

580,0

-987,0

-936,7

-942,6

-2 830,5

-2 769,5

-44,2

-45,0

-45,9

-135,2

-136,3

-841,6

-800,0

-738,6

-2 423,8

-2 325,8

Skatteintäkter

811,0

813,5

757,9

2 433,0

2 440,6

Generella statsbidrag och utjämning

-48,2

-58,5

-14,5

-144,7

-175,6

Verksamhetens resultat

-78,8

-45,0

4,8

-135,5

-60,8

Finansiella intäkter

123,8

39,3

91,9

127,0

117,8

Finansiella kostnader

-9,4

-9,7

-7,0

-29,0

-29,0

Resultat efter finansiella poster

35,6

-15,4

89,8

-37,5

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,6

-15,4

89,8

-37,5

28,0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Extraordinära poster (netto)
Periodens resultat

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 35,6 mnkr, jämfört med budget är utfallet en förbättring med
51,1 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 89,8 mnkr.
Verksamhetens intäkter har minskat med 60,3 mnkr jämfört med samma period föregående år.
De största avvikelserna avser intäkter från exploatering och försäljning av
anläggningstillgångar.
Verksamhetens kostnader har ökat med 44,4 mnkr jämfört med samma period föregående år.
De största avvikelserna avser personalkostnader inklusive pensioner, 34,4 mnkr samt köp av
verksamhet som ökat med 32,5 mnkr.
Stadens skatteintäkter visar en förbättring med 53,1 mnkr jämfört med samma period
föregående år och uppgår till 811,0 mnkr. För generella statsbidrag, utjämning och kommunal
fastighetsavgift redovisas ett utfall om -48,2 mnkr. Jämfört med föregående år är det en
försämring med 33,7 mnkr.
Finansnettot uppgår till 114,4 mnkr. I resultatet ingår bland annat utdelning från Sundbybergs
stadshus AB med 103,5 mnkr och från Norrenergi AB med 5,0 mnkr.

Helårsprognos
För helåret prognostiserar staden ett resultat på -37,5 mnkr vilket är 65,5 mnkr sämre än
budget. Avvikelsen beror främst på lägre exploateringsintäkter och minskade skatteintäkter.
Försämringen balanseras till viss del av ökade generella statsbidrag och utjämning. Prognosen
är 28,6 mnkr sämre än den som redovisades i månadsrapporten för mars.
Nettokostnaden prognostiseras till 2 423,8 mnkr för helåret, vilket är 98,0 mnkr sämre än
budget. Nämndernas totala avvikelse är -24,1 mnkr.
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Helårsprognosen för finansnettot visar på ett utfall om 98,0 mnkr, vilket är 9,2 mnkr bättre än
budget och avser orealiserade vinster inom kapitalförvaltningen.

Balanskrav
Utfall
ack april
2019

Budget
ack april
2019

Diff ack
april
2019

Utfall
ack april
2018

Prognos
helår
2019

Budget
helår
2019

8,0

7,2

0,8

14,7

-24,1

0,0

-24,1

-41,1

Finansförvaltning

27,6

-22,7

50,3

75,2

-13,5

28,0

-41,5

168,6

Resultat

35,6

-15,4

51,1

89,8

-37,5

28,0

-65,5

127,4

- Exploateringsverksamhet

-7,9

-25,3

17,5

-15,6

-46,0

-76,0

30,0

-15,6

0,0

0,0

0,0

-56,8

0,0

0,0

0,0

-192,2

+/- Realisationer,
kapitalförvaltning

-0,1

0,0

-0,1

-0,4

-0,1

0,0

-0,1

-1,4

+/- Orealiserade vinster
och förluster,
kapitalförvaltning

-5,5

0,0

-5,5

0,0

-5,5

0,0

-5,5

0,0

+/- Nedskrivn./återföring,
kapitalförvaltning

-2,4

0,0

-2,4

0,0

-2,4

0,0

-2,4

2,4

+ Övriga
jämförelsestörande poster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat exkl.
jämförelsestörande poster

19,8

-40,7

60,6

17,0

-91,5

-48,0

-43,5

-79,4

+ Exploateringsverksamhet

7,9

25,3

-17,5

15,6

46,0

76,0

-30,0

15,6

+ Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

27,7

-15,4

43,1

32,6

-34,0

28,0

-62,0

-63,8

(mnkr)
Nämnder och styrelse

- Realisationer,
anläggningstillgångar

Balanskravsresultat

Diff
helår
2019

Utfall
helår
2018

Periodens resultat enligt balanskravets definition uppgick till 27,7 mnkr. För året prognostiseras
ett resultat om -34,0 mnkr. Balanskravsresultatet är justerat med 11,5 mnkr vilket avser
ianspråktagande av tidigare reserverat eget kapital. Det var i årsredovisningen för 2015 som 11,5
mnkr reserverades för kommande kostnader avseende ökade lönekostnader till följ av stadens
tillväxt under åren 2017–2019. Balanskravet kommer inte att uppnås för 2019 om inte åtgärder
vidtas för att hantera de prognostiserade underskotten inom både nämnder och
finansförvaltning.
Med resultat exklusive jämförelsestörande poster menas det resultat som kan hänföras till den
löpande verksamheten. I resultatet har exploateringsintäkter, realisationsvinster, orealiserade
vinster samt övrigt av jämförelsestörande karaktär undantagits. Per 30 april uppgår resultatet
till 19,8 mnkr och helårsprognosen är -91,5 mnkr.
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Finansförvaltning
Utfall
ack april
2019

Budget
ack april
2019

Diff ack
april
2019

Utfall
ack april
2018

Prognos
helår
2019

Budget
helår
2019

Riktade statsbidrag,
maxtaxa mm.

5,4

5,2

0,2

5,9

15,7

15,7

0,0

17,6

Exploateringsverksamhet

7,9

25,3

-17,5

15,6

46,0

76,0

-30,0

15,6

Övriga intäkter, tomträtter
och planavgifter

2,2

4,5

-2,3

7,2

13,6

13,6

0,0

15,4

Försäljning av
anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

56,8

0,0

0,0

0,0

192,1

-9,6

-9,6

0,0

-27,9

-28,7

-28,7

0,0

-28,7

-63,9

-37,5

-26,4

-42,1

-134,0

-112,4

-21,6

-124,9

Förvaltningarnas del av
pensionskostnader

23,5

23,7

-0,1

19,9

71,0

71,0

0,0

61,6

Personalomkostnader

-97,5

-96,7

-0,9

-92,9

-290,0

-290,0

0,0

-288,2

Förvaltningarnas del av
personalomkostnader

98,5

96,7

1,8

93,8

290,0

290,0

0,0

291,2

Förändring av
semesterlöneskuld

-35,3

-32,0

-3,3

-38,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt, försäkringar,
fastighetsskatt mm.

-0,7

-0,3

-0,4

-0,3

-11,5

-1,0

-10,5

-1,0

Skatteintäkter

811,0

813,5

-2,5

757,9

2 433,0

2 440,6

-7,6

2 280,1

Statsbidrag och utjämning

-66,2

-76,6

10,4

-32,0

-198,6

-229,7

31,1

-87,0

Kommunal fastighetsavgift

18,0

18,0

-0,1

17,5

53,9

54,1

-0,2

51,8

-791,2

-791,2

0,0

-761,9

-2 373,7

-2 373,7

0,0

-2 285,8

Central reservering

0,0

-7,4

7,4

-1,5

-31,2

-22,2

-9,0

-60,8

Finansiella intäkter

123,8

39,3

84,6

91,9

127,0

117,8

9,2

107,1

Finansiella kostnader

-9,4

-9,7

0,3

-6,9

-29,0

-29,0

0,0

-27,2

Internränta

11,1

12,0

-0,8

12,7

33,0

35,9

-2,9

39,4

Resultat finansförvaltning

27,6

-22,7

50,3

75,2

-13,5

28,0

-41,5

168,6

(mnkr)

Medfinansiering, statlig
infrastruktur
Pensionskostnader

Kommunbidrag

Diff
helår
2019

Utfall
helår
2018

Resultatet för finansförvaltningen uppgår för perioden till 27,6 mnkr, vilket är 50,3 mnkr bättre
än budget. Helårsprognosen uppgår till -13,5 mnkr, vilket är 41,5 mnkr sämre än helårsbudget.
Helårsprognosen omfattar både negativa och positiva avvikelser.
Prognosen för exploateringsverksamheten visar på en avvikelse med -30 mnkr. Prognosen visar
på att endast hälften av ersättningen från Veidekke avseende Kavallerivägen kommer under år
2019.
Intäkter från tomträtter och planavgifter förväntas bli enligt budget, 13,6 mnkr.
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Prognosen för medfinansiering av statlig infrastruktur prognostiseras till -28,7 mnkr och avser
1/25 del av medfinansieringen avseende tvärbanan och nedgrävning av järnvägen. Även en
indexuppräkning på 20 mnkr belastar resultatet som en finansiell kostnad.
Prognosen påverkas negativt med 10,5 mnkr avseende förlust för anslutningsavgifter för Vaanläggningar i Stora Ursvik enligt tidigare tecknade avtal.
Prognosen för skatteintäkterna är 7,6 mnkr sämre än budget. Prognosen baseras på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) prognos per den 2 maj 2019. Enligt prognosen uppgår
intäkterna från kommunala fastighetsavgiften till 53,9 mnkr. Detta är en negativ avvikelse med
0,2 mnkr, jämfört med budget. De generella statsbidragen och utjämningen prognostiseras till 198,6 mnkr vilket är 31,1 bättre än budget.
Kostnaden för pensioner beräknas utifrån KPA:s prognos. Enligt den senaste prognosen
förväntas stadens pensionskostnader överstiga budget med 21,6 mnkr. Den främsta förklaringen
till det är att några förtroendevalda (PBF avtal) har börjat ta ut sin pension.
Finansnettot förväntas överstiga budget med 9,2 mnkr, och avser orealiserade vinster inom
kapitalförvaltningen. I prognosen ingår även borgensavgifter om 5,3 mnkr, utdelning från
Sundbybergs stadshus AB med 103,5 mnkr, utdelning från Norrenergi AB med 5 mnkr,
optionsersättning om 2,5 mnkr från AB Fortum Värme och indexuppräkning avseende
medfinansiering av tvärbanan och nedgrävning av järnvägen med 20 mnkr.
Internräntan prognostiseras till 33,0 mnkr, vilket är något lägre än budget.
Den centrala reserveringen inom finansförvaltningen förväntas användas med 31,2 mnkr och
avser volymkompensation till nämnderna.

Nämndernas resultat och helårsprognos
Utfall
ack april
2019

Budget
ack april
2019

Prognos
helår
2019

Utfall
ack april
2018

4,2

1,4

2,8

7,0

12,0

-1,6

Grundskole- och gymnasienämnd

-8,9

0,8

-9,7

-16,9

-2,9

-15,0

Förskolenämnd

-2,4

0,6

-3,0

-3,9

-0,3

2,4

Kultur- och fritidsnämnd

5,0

0,8

4,2

1,3

0,0

1,1

Äldrenämnd

0,4

0,5

-0,1

-10,6

-2,7

-22,2

Social- och arbetsmarknadsnämnd

5,2

3,4

1,8

0,0

9,9

1,0

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

2,4

-1,2

3,6

0,0

-3,4

-4,3

Byggnads- och tillståndsnämnd

0,1

0,9

-0,8

-0,9

1,0

-3,1

Valnämnd

1,6

0,0

1,6

0,1

1,4

0,2

Överförmyndarnämnd

0,1

0,0

0,1

0,0

-0,2

0,1

Revision

0,3

0,0

0,3

0,0

-0,1

0,2

Resultat

8,0

7,2

0,8

-24,1

14,7

-41,1

(mnkr)
Kommunstyrelsen

Diff ack
april
2019

Utfall
helår
2018

Resultat för nämnder och kommunstyrelse var till och med april 8,0 mnkr, vilket är 0,8 mnkr
bättre än periodens budget på 7,2 mnkr. Flera nämnder ser stora utmaningar att klara en budget
i balans. Fyra nämnder har ett utfall som är sämre än budget, främst grundskole- och
gymnasienämnden med ett utfall på 9,7 mnkr samt förskolenämnden med ett utfall på 3,0 mnkr
sämre än budget. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om -24,1 mnkr. Fyra nämnder
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prognostiserar underskott och tre nämnder överskott på helår, övriga nämnder prognostiserar
ett resultat i balans. Nämndernas helårsprognos är sammantaget 11,1 mnkr sämre än den som
lämnades i marsrapporten. Underskott prognostiseras av grundskole- och gymnasienämnden (16,9 mnkr), förskolenämnden (-3,9 mnkr), äldrenämnden (-10,6 mnkr) samt byggnads- och
tillståndsnämnden (-0,9 mnkr). Överskott prognostiseras av kommunstyrelsen (7,0 mnkr),
kultur- och fritidsnämnden (1,3 mnkr) och valnämnden (0,1 mnkr).
I jämförelse med rapporten i mars är det grundskole- och gymnasienämnden samt byggnadsoch tillståndsnämnden som prognostiserar större underskott på helår. Grundskole- och
gymnasienämnden försämrar sin prognos från 6,5 mnkr till 16,9 mnkr. Byggnads- och
tillståndsnämnden visar en försämrad helårsprognos från - 0,1 till - 0,9 mnkr.
Förskolenämnden prognostiserar ett underskott på -3,9 mnkr istället för en budget i balans.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett större överskott med 7,0 mnkr på helår jämfört med
marsrapporten som visade 3,0 mnkr.
För helåret prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott på 7,0 mnkr. Av dessa prognostiserar
fastighetsverksamheten ett överskott på 5,5 mnkr vilket främst beror på att
avskrivningskostnaderna blivit lägre än budgeterat samt att finansieringsmodellen för stadens
vindkraftverk har förändrats. Prognosen är dock osäker då det fortfarande är tidigt på året och
kostnaderna för fastighetsförvaltning kan komma att förändras under året. Resterande
verksamheter prognostiserar 1,5 mnkr i överskott av de totala 7,0 mnkr, vilket beror främst på
lägre personalkostnader än budgeterat inom verksamhetsområdet politiska sekreterare.
Helårsprognosen för grundskole- och gymnasienämnden visar ett underskott på 16,9 mnkr
förutsatt att den budgeterade volymreserven på 16,3 mnkr kan tas i anspråk. Det
prognostiserade underskottet beror på ökade kostnader för gymnasieelever där fler elever än
beräknat valt program som har ett högre snittpris. Underskottet beror även på att det
kommunala gymnasiet har höga lokalkostnader och få elever på vissa program. Kostnader för
tilläggsbelopp, skolskjutsar samt minskad andel elever i kommunal regi för grundskolan
påverkar också prognosen negativt.
För helåret prognostiserar förskolenämnden ett underskott på 3,9 mnkr, förutsatt att den
budgeterade volymreserven på 1,7 mnkr kan tas i anspråk. Underskottet beror främst på på
större volymer i annan regi än budgeterat vilket ger högre kostnader för köp av verksamhet.
Däremot visar helårsprognosen för de kommunala förskolorna ett resultat i balans mot budget.
Förskolenämnden kommer att redovisa volymerna för höstterminen i samband med
tertialrapport 2.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr på helår. Den främsta
orsaken till överskottet är att nämnden erhållit ett investeringsbidrag inom
verksamhetsområdet idrottsanläggningar.
Äldrenämnden prognostiserar ett underskott om 10,6 mnkr på helår, vilket motsvarar det
prognostiserade underskottet i marsrapporten. Prognostiserat underskott beror på
kostnadsökningar i vissa verksamheter, så som inom köp av externa LOV-platser och inom
äldreboende i egen regi. Äldreboende i egen regi har haft en lägre beläggningsgrad än
budgeterat, men också ett upphört statsbidrag som tidigare år erhållits med cirka 5,2 mnkr per
år för ökad bemanning.
Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett utfall i balans med budget. Men det
finns stora avvikelser inom nämndens verksamheter och prognosen bygger på ett flertal
påbörjade effektiviseringsåtgärder samt förutsatt att ytterligare volymavvikelser inte
tillkommer. I helårsprognosen gör vissa verksamheter överskott medan andra verksamheter har
en volymutveckling som leder till kostnadsökning som inte kan mötas trots påbörjade
effektiviseringsåtgärder. Det samlade underskottet uppgår till 11,3 mnkr vilket innebär att det
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krävs överskott motsvarande samma belopp i andra verksamheter för en budget i balans. I
budgeten för 2019 ingår såväl årets bidrag för flyktingmottagande, som 30 mnkr av tidigare års
balanserade flyktingmedel. Störst volymökning förekommer i externa insatser av boenden för
barn och unga samt stödboenden inom missbruk, även inom vuxenutbildningen ökar volymerna
som till viss del är finansierat av statsbidrag.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden prognostiserar en budget i balans för helåret. Intäkterna
förväntas bli 2,0 mnkr högre än budget till följd av ökade intäkter avseende slutfakturering av
trafikanordningsplaner samt högre intäkter för parkeringsövervakning. Kostnaderna förväntas
öka med 2,0 mnkr främst till följd av för lågt budgeterade kostnader för timvikarier och
visstidsanställda.
Byggnads- och tillståndsnämndens prognostiserar för helåret ett underskott på 0,9 mnkr. Den
främsta orsaken till det prognostiserade underskottet är lägre intäkter inom miljöbalkstillsynen,
eftersom införandet av det nya ärendehanteringssystemet tagit mer tid än planerat. I prognosen
räknar man med att inte kunna utföra den extra tillsyn som budgeterats. Taxorna för
markupplåtelse, bygglov och miljöbalkstillsyn håller på att ses över. De höjda taxorna har
budgeterats och är en av förutsättningarna för att nämnden ska få ett helårsresultat i balans.
Den nya taxan för markupplåtelser kommer troligen träda i kraft senare än vad som
budgeterats, därför sänks prognosen avseende dessa intäkter. Kostnaderna för
bostadsanpassningsbidrag varierar mycket under året och är därför svåra att prognosticera
tidigt på året.
Både överförmyndarnämnden och revisionen prognostiserar budget i balans på helår, medan
valnämnden prognostiserar ett mindre överskott om 0,1 mnkr för helåret.
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Nämndernas resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)

Ack
utfall
april
2019

Budget
ack april
2019

Diff ack
april
2019

Prognos
helår
2019

Budget
helår
2019

Diff
helår
2019

Utfall
ack april
2018

Utfall
helår
2018

Försäljningsmedel

9,7

6,9

2,8

26,8

21,0

5,7

7,0

19,8

Taxor och avgifter

51,6

45,7

5,9

145,6

144,4

1,2

46,8

133,3

Hyror och arrenden

14,1

15,6

-1,5

47,8

48,4

-0,6

21,0

63,1

Bidrag

77,7

66,0

11,7

210,4

198,3

12,0

70,6

220,9

Försäljning av verksamhet
och entreprenad

21,0

12,4

8,6

36,1

37,7

-1,6

18,9

59,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Interna intäkter

363,1

373,5

-10,4

1 125,7

1 126,1

-0,5

177,5

552,6

Summa verksamhetens
intäkter

537,2

520,1

17,0

1 592,3

1 576,0

16,2

341,8

1 049,3

-427,3

-429,1

1,8

-1 320,7

-1 317,2

-3,6

-407,7

-1 284,6

-13,6

-9,0

-4,6

-30,7

-26,8

-3,9

-19,0

-58,9

-360,9

-332,8

-28,1

-1 036,3

-1 007,8

-28,5

-326,8

-1 029,3

-28,5

-29,1

0,6

-86,1

-87,3

1,2

-29,9

-85,8

-148,8

-150,9

2,1

-449,2

-452,6

3,4

-143,9

-453,8

Kapitaltjänstkostnader

-54,8

-56,0

1,2

-167,9

-170,9

3,0

-58,3

-178,2

Övriga driftskostnader

-286,6

-303,9

17,3

-930,2

-918,2

-11,9

-105,0

-331,0

-1 320,4

-1 310,7

-9,7

-4 021,2

-3 980,9

-40,3

-1 090,6

-3 421,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

Verksamhetens
nettokostnader

-783,2

-790,5

7,3

-2 428,9

-2 404,9

-24,1

-748,8

-2 372,3

Kommunbidrag

791,2

791,2

0,0

2 373,7

2 373,7

0,0

761,9

2 285,8

Volymersättning/kompensa
tion

0,0

6,6

-6,6

31,2

31,2

0,0

1,5

45,4

Resultat

8,0

7,2

0,8

-24,1

0,0

-24,1

14,7

-41,1

Försäljning av
anläggningstillgångar

Personalkostnader
Konsultkostnad och inhyrd
personal
Köp av verksamhet
Bidrag och transfereringar
Lokalhyror

Summa verksamhetens
kostnader

Finansiella
intäkter/kostnader
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3.2 Nämndernas åtgärdsplaner för budget i balans
Samtliga nämnder som prognostiserat underskott på helåret ska lämna åtgärdsplaner för budget
i balans. En genomgång av åtgärdsplanerna visar att det är svårt att snabbt åtgärda
underskotten hos äldrenämnden, grundskole- och gymnasienämnden samt förskolenämnden.
Många av de åtgärder som föreslås kräver vidare utredning och ytterligare beslut av nämnderna
eller kommunfullmäktige.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans
vid årets slut.
Byggnads- och tillståndsnämnden avser att höja en del av verksamhetens taxor och anspassa
personalkostnaderna. Om dessa åtgärder genomförs är bedömningen av nämnden att de bör
kunna nå en budget i balans på helåret.
Trots att ovanstående nämnderna arbetar med att hantera sina budgetunderskott så kommer
det vara svårt för staden att nå ett resultat i balans vid årets slut om inte ytterligare åtgärder
vidtas i form av konkreta besparingar utifrån samtliga nämnder. För att nå ett resultat i balans
kräver det troligen att andra nämnder gör överskott på helåret.

3.3 Bolagens resultat och prognos
Sundbybergs stadshus AB
(mnkr)

Utfall ack
april 2019

Prognos
helår 2019

Budget
helår 2019

Utfall ack
april 2018

Utfall helår
2018

Periodens resultat före skatt

141,0

227,0

194,0

43,0

521,0

Omsättning

320,0

973,0

980,0

331,0

943,0

Balansomslutning

5 570,0

6 879,0

7 251,0

6 063,0

6 894,0

Likvida medel

1 377,0

517,0

890,0

111,0

1 320,0

Eget kapital

4 009,0

4 119,0

4 184,0

72%

60%

58%

Soliditet

4 010,0
58%

58%

Periodens resultat före skatt påverkas av realisationsresultat från fastighetsförsäljningar, övriga
intäkts- och kostnadsposter är i paritet med budget och med motsvarande period föregående år.
Omsättningen första tertialet 2019 överensstämmer väl med budget och med föregående år.
Koncernen soliditet är fortsatt god och beräknas vid årets slut vara i paritet med föregående år.
Resultat före skatt beräknas öka jämfört med budget och även här påverkar realisationsresultat
från fastighetsförsäljningar. Här finns dock en osäkerhet i och med den nya fastighetstaxering
som ska ske 2019 och där det i dagsläget är oklart hur det kommer att påverka resultatet.
Omsättningen beräknas motsvara budget men beräknas bli 30 mnkr högre än föregående år, en
stor del av ökningen förklaras av Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s prognostiserade
intäktsökning avseende det förvaltningsuppdrag som bolaget har från staden.
Koncernens likvida medel beräknas minska från 1 320 mnkr vid årets ingång till 517 mnkr vid
årets utgång. Minskningen förklaras i huvudsak av de planerade investeringarna som avses
finansieras med egna medel men också av Sundbybergs stadshus AB:S lösen av externt lån om
100 mnkr och utbetalad utdelning till staden om 103 mnkr.
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Investeringar
(mnkr) Investering

Utfall ack april 2019

Budget 2019

Prognos 2019

Sundbybergs stadshus AB

20,0

81,0

95,0

Fastighets AB Förvaltaren

59,0

686,0

589,0

0,0

1,9

1,0

23,9

111,0

88,1

Sundbybergs Bredband AB

0,5

4,3

4,4

Sundbybergs
stadsnätsbolag

1,3

5,8

5,8

104,7

890,0

783,3

Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB
Sundbyberg Avfall och
Vatten AB

Summa investeringar

Koncernens investeringsvolym för 2019 prognostiseras till 783,3 mnkr, en minskning med 106,7
mnkr jämfört med budget. Minskningen, som främst kan hänföras till Fastighets AB förvaltaren
och Sundbyberg Avfall och Vatten AB, beror i huvudsak på att tidplanen för planerade
investeringar förskjutits eller är oklar i dagsläget.

Norrenergi AB
(mnkr)
Periodens resultat före skatt

Utfall ack
april 2019

Prognos
helår 2019

Budget
helår 2019

Utfall ack
april 2018*

Utfall helår
2018

94,7

184,9

185,2

116,3

219,9

354,0

810,0

820,9

373,1

816,0

1 400,7

1 782,9

1 807,9

Likvida medel

178,2

124,1

102,1

Eget kapital

312,3

422,6

217,6

58,4 %

23,7%

56,4%

Omsättning
Balansomslutning

Soliditet

*Utfall ack april 2018 avser koncernen Norrenergi och Miljö AB

Väsentliga händelser
2019 är sista året för Norrenergis nuvarande strategiska utvecklingsplan. Under första tertialet
har arbete påbörjats för att framarbeta en ny strategisk plan som ska gälla för perioden 2020–
2023. Vidare pågår samtal med Stockholm Energi om leveranssamarbetet om hur priset ska
justeras i enligt avtalat index.
Mål och uppdrag
Ägardirektivets mål gällande verksamheten är uppfyllda.
Ekonomi
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner för Norrenergikoncernen per sista april 2019
uppgick till 94,7 mnkr att jämföras med budget 83,8 mnkr vilket innebär 10,9 mnkr bättre än
budget. I huvudsak beror avvikelsen mot budget på lägre produktionskostnader för perioden än
budgeterat.
Helårsprognos resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas bli 185 mnkr vilket är i
nivå med budgeterat resultat.
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Norrvatten
(mnkr)
Periodens resultat före skatt

Utfall ack
april 2019

Prognos
helår 2019

Budget
helår 2019

Utfall ack
april 2018

Utfall helår
2018

7,0

2,0

2,0

3,0

4,0

54,0

212,0

211,0

67,9

209,0

986,0

1 197,0

1 197,0

936,0

1 040,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eget kapital

175,0

176,0

176,0

177,0

175,0

Soliditet

17,8%

15,0%

14,7%

18,9%

16,8%

Omsättning
Balansomslutning
Likvida medel

Väsentliga händelser
Vattenförbrukningen ligger i nivå med 2018. Det som påverkar ekonomin är driftkostnaderna
som ökat. Främsta förklaringen är elpriset som påverkats av höjd elskatt och höjda nätavgifter,
som inte var budgeterat. Norrvatten rustar och förbereder produktionen på en ökad
förbrukning, för att inte hamna i samma kritiska läge som förra årets varma vår och sommar.
Kommunikation arbetar tillsammans med alla medlemskommuner för att få budskap till alla
abonnenter om en hållbar användning av vatten. Låneärendet där Norrvatten äskar höja
lånetaket är ute i alla kommuner för ratificering.
Mål och uppdrag
Norrvattens övergripande vision och mål lyder; ”Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och
samhällsnytta i fokus”. Hittills i år har inga stora läckor rapporterats. Norrvatten arbetar
målmedvetet med att höja leveranssäkerheten och bedömningen är att verksamhetens mål
kommer att uppfyllas under 2019.
Ekonomi
Norrvatten visar ett positivt resultat på 7 mnkr per den sista april vilket är bättre än budget för
motsvarande period. Detta beror främst på låga räntekostnader jämfört med budgeterad
räntenivå. Efter endast fyra av årets månader är det svårt att förutspå årsvattenförbrukningen
men försäljningen ligger något över budget. Den ökade försäljningen vägs upp mot
prognostiserade ökade driftkostnader. Totalt beräknar Norrvatten att resultatmässigt hamna på
budget för helåret, vilket är ett noll-resultat.
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3.4 Investeringar
Nämnd
Kommunstyrelsen

Utfall ack april
2019

Budget 2019

Prognos 2019

Diff helår 2019

-14,2

-69,3

-67,6

1,7

Grundskole- och
gymnasienämnd

0,0

-2,0

-2,0

0,0

Förskolenämnd

0,0

-3,3

-1,8

1,5

Kultur- och
fritidsnämnd

-0,9

-13,8

-13,6

0,2

Äldrenämnd

-0,6

-2,0

-2,0

0,0

Social- och
arbetsmarknadsnämnd

-0,1

-2,9

-2,9

0,0

Stadsmiljö- och teknisk
nämnd

-39,2

-388,9

-303,7

85,2

Summa investeringar

-55,0

-482,2

-393,6

88,6

Investeringsbudgeten för staden 2019 uppgår till 482,2 mnkr. Av dessa medel har 55 mnkr
förbrukats till och med april, vilket motsvarar 11,4 procent. Prognosen för helåret 2019 uppgår
vid tertial 1 till 393,6 mnkr, vilket är 88,6 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med prognosen har
14 procent förbrukats till och med april.
Avvikelsen ligger framför allt inom stadsmiljö- och tekniska nämnden, där också merparten av
stadens budget ligger, och kan till stor del kan förklaras via större avvikelser i ett fåtal projekt.
De största avvikelserna finns inom projekten Sundbybergs IP (26 mnkr), Kaplanens förskola (14
mnkr), stadsutvecklingsprojektet Ursviks västra delar (26 mnkr) samt Tvärbanan Rissne
centrum-Enköpingsvägen (7 mnkr). Avvikelserna beror i de flesta fall på förändrade tidplaner
på grund av förskjutningar av detaljplaner och investeringsbeslut som i sin tur försenar start av
budgeterade entreprenadarbeten. Det hittills relativt sett låga utfallet beror även på att flera
investeringar planeras att genomföras under sommaren och hösten.
För kommunstyrelsen planeras vissa omfördelningar mellan olika stadsutvecklingsprojekt inom
staden där prioriteringar har gjorts för att finansiera nya projekt inom befintlig ram. Övriga
nämnder beräknar att hålla planerad budget med vissa mindre avvikelser.
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4 Tillsyn av intern kontroll
Intern kontroll
Intern kontroll handlar om verksamhetens förmåga att förutse och hantera risker för att till en rimlig grad försäkra sig
om att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten, lag- och regelefterlevnad samt minskad risk för omedvetna och medvetna fel och brister eller annat
förtroendeskadligt. Därmed är intern kontroll ett stöd för verksamhetsutveckling.
Tillsyn av intern kontroll handlar om att säkerställa att verksamheten har en god intern kontroll. Det görs genom att
utifrån risk- och väsentlighetsanalysen ta fram en internkontrollplan som sedan följs upp genom kartläggning och
åtgärder av de mest väsentliga oönskade händelserna och deras orsaker.

Arbetet med intern kontroll under årets första tertial
Under årets första tertial har chefer och nyckelpersoner från alla förvaltningar, förutom kulturoch fritidsförvaltningen, fått utbildning i arbetet med tillsyn av intern kontroll och samtidigt
arbetat med att lägga in sina risk- och väsentlighetsanalyser och internkontrollplaner från
verksamhetsplan 2019 i systemstödet Stratsys. Till hösten fortsätter utbildningarna för de som
ännu inte fått någon. Planen är att även stadens bolag ska ta del av utbildningen.
Det arbete som skett med tillsyn av intern kontroll under årets första tertial varierar mellan
nämnderna och bolagen. Några nämnder har hunnit med flera kartläggningar och påbörjat
arbetet med att åtgärda brister, medan andra i princip inte påbörjat sitt tillsynsarbete. Bolagen
har generellt inte hunnit lika långt som nämnderna.
Utifrån det arbete som gjorts finns goda exempel, bland annat hos stadsmiljö- och tekniska
nämnden som gjort ett ambitiöst arbete med kartläggningar och planering av flera åtgärder för
att stärka den interna kontrollen. Som exempel kan nämnas enheten måltidsservice som
identifierat matförgiftning som en möjlig oönskad händelse och som också konstaterat att det
egenkontrollprogram som finns dagligen följs upp. Egenkontrollprogram är ett sätt att arbeta
med kontrollaktiviteter som skapar intern kontroll. Samtidigt konstaterades att rutinerna för
specialkost behöver stärkas, varpå ett projekt med syfte att tillaga och leverera säkra måltider till
barn med allergi, startats som en åtgärd.
Social- och arbetsmarknadsnämnden skriver att grunden i deras arbete med intern kontroll är
det systematiska kvalitetsarbetet och det kvalitetsledningssystem som från och med februari
2019 finns som en integrerad del inom verksamhetsuppföljningen i Stratsys. Alla enheter inom
förvaltningen har påbörjat en kartläggning av huvud- och stödprocesser inom sitt
verksamhetsområde. Därefter görs en risk- och väsentlighetsanalys för processerna. Detta
arbete kommer ge en bra kartläggning av vilka risker som finns i verksamheten och en bra
överblick över den interna kontrollen. På så sätt är det ett gott exempel på hur verksamheten
kan arbeta systematiskt med intern kontroll som en del i kvalitetssäkring och
verksamhetsutveckling.
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Sammanträdesdatum:
2019-06-03
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Dnr: KS-0216/2019

65 (80)

Revidering av ägardirektiv till Fastighets AB Förvaltaren (publ)
Beslutsunderlag
 Reviderat förslag till ägardirektiv till Fastighets AB Förvaltaren (publ) den 31 maj
2019
 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2019, § 343
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den
3 juni 2019
 Sverigedemokraternas skrivelse den 3 juni 2019
Sammanfattning
Förslag till nytt ägardirektiv för Fastighets AB Förvaltaren (publ) har tagits fram i
samarbete mellan stadsledningskontoret och bolagets styrelse. Detta ägardirektiv
ersätter ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag som antogs
av kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 461, och som reviderats av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars 2019. Detta ägardirektiv
ersätter också det konkretiserade ägardirektivet till bolaget som beslutades av
styrelsen för Sundbybergs stadshus AB, koncernstyrelsen, den 7 december 2016.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019, beslutade kommunstyrelsen
föreslå kommunstyrelsen att besluta att godkänna förslaget till ägardirektiv med
tillägget att under rubriken Hållbarhet i avsnitt sju Verksamhetens inriktning efter
första meningen tillfoga meningen ”Bolaget ska vara klimatneutralt senast år 2030”.
Detta har inarbetats i bifogat förslag till ägardirektiv.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 minoritetsåterremitterades
ärendet, med motiveringen att ett antal frågor behöver besvaras.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Axel Conradi (M) yrkar bifall till Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 3 juni 2019 innebärande: att i
ägardirektivets avsnitt 6 om Bolagets verksamhet i slutet av stycket tillfoga ”Bolaget
kan även avyttra mark för nybyggnation av bostads- och äganderätter,
andelsäganderätter, hyrköpslösningar och byggemenskaper i stadsdelar där
hyresrätter dominerar”, att i ägardirektivets inledande text i avsnitt 7 om
Verksamhetens inriktning efter första stycket tillfoga ”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. Intäkter från
ombildning ska gå till nyproduktion.”, att i tredje stycket ersätta ”Exempelvis bör
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alla regelbundna inkomster räknas för att uppfylla inkomstkraven” med
”Försörjningsstöd ska inte kunna räknas mot inkomstkravet.” att därefter tillfoga
”Förvaltaren ska tillgängliggöra minst 5 procent av sina lägenheter för
träningsbostäder, flyktingbostäder och andra bostadssociala ändamål.” att under
ägardirektivets rubrik Hållbarhet i avsnitt 7 Verksamhetens inriktning ersätta ”Bolaget
ska vara klimatneutralt senast år 2030” med ”Bolaget ska vara klimatneutralt senast
år 2020. Om denna ambition inte infrias i tid ska en handlingsplan tillsättas för att
snarast möjligt uppnå klimatneutralitet.”, att därefter tillfoga ”Antalet solceller på
bolagets byggnader ska öka kraftigt.”, att därefter tillfoga ”Användningen av trä som
byggmaterial ska öka.”, att därefter tillfoga ”Bolaget ska i snabb takt arbeta för en
utsläppsfri fordonsflotta, i enlighet med mobilitetsprogrammet.”, att därefter tillfoga
”I planerad såväl som i existerande bebyggelse ska bolaget sträva efter en hög
grönytefaktor.”, att under ägardirektivets rubrik Medborgarinflytande i avsnitt 7
Verksamhetens inriktning i slutet av stycket tillfoga ”Nya verktyg som
medborgarbudgetar kan ytterligare involvera de boende.”
Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 3 juni 2019
innebärande att under ägardirektivets rubrik Hållbarhet i avsnitt 7 Verksamhetens
inriktning skriva in ”Hyresgästers önskan om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter
ska prövas i positiv anda. Som huvudregel bör omvandling medges i områden med
låg andel bostadsrätter/egnahem. Erbjudanden om ombildning till hyresrätter ska
ske till marknadsmässiga villkor.”
Stefan Bergström (C), Beatrice Kindembe (S) och Peter Schilling (S) yrkar bifall till
det utsända förslaget och avslag på de av Axel Conradi (M) och Gary Aelius (SD)
framställda förslagen.
Catja Kaloudis (V) och Johan Storåkers (L) yrkar bifall till det utsända förslaget.
Under överläggningen yttrar sig Marcus Jonsson (KD) i övrigt.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; dels det utsända förslaget, dels
det av Axel Conradi (M) framställda förslaget och dels det av Gary Aelius (SD)
framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till ägardirektiv till Fastighets AB Förvaltaren (publ) godkänns.
2. Samtliga tidigare ägardirektiv riktade till Fastighets AB Förvaltaren (publ)
upphör att gälla.
3. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att uppdra åt Fastighets AB
Förvaltarens (publ) styrelse att verkställa ägardirektiv i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
____
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Kommunstyrelsen

Revidering av ägardirektiv till Fastighets AB Förvaltaren (publ)
Beslutsunderlag
 Reviderat förslag till ägardirektiv till Fastighets AB Förvaltaren (publ) den 31 maj
2019
 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2019, § 343
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Förslag till nytt ägardirektiv för Fastighets AB Förvaltaren (publ) har tagits fram i
samarbete mellan stadsledningskontoret och bolagets styrelse. Detta ägardirektiv
ersätter ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag som antogs
av kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 461, och som reviderats av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars 2019. Detta ägardirektiv
ersätter också det konkretiserade ägardirektivet till bolaget som beslutades av
styrelsen för Sundbybergs stadshus AB, koncernstyrelsen, den 7 december 2016.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019, beslutade kommunstyrelsen
föreslå kommunstyrelsen att besluta att godkänna förslaget till ägardirektiv med
tillägget att under rubriken Hållbarhet i avsnitt sju Verksamhetens inriktning
efter första meningen tillfoga meningen ”Bolaget ska vara klimatneutralt
senast år 2030”. Detta har inarbetats i bifogat förslag till ägardirektiv.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 minoritetsåterremitterades
ärendet, med motiveringen att ett antal frågor behöver besvaras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till ägardirektiv till Fastighets AB Förvaltaren (publ) godkänns.
2. Samtliga tidigare ägardirektiv riktade till Fastighets AB Förvaltaren (publ)
upphör att gälla.
3. Sundbybergs stadshus AB uppmanas att uppdra åt Fastighets AB
Förvaltarens (publ) styrelse att verkställa ägardirektiv i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.

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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Bakgrund
Förslag till nytt ägardirektiv för Fastighets AB Förvaltaren (publ) har tagits fram i
samarbete mellan stadsledningskontoret och bolagets styrelse. Detta ägardirektiv
ersätter ägardirektiv till Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag som antogs
av kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 461, och som reviderats av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars 2019. Detta ägardirektiv
ersätter också det konkretiserade ägardirektivet till bolaget som beslutades av
styrelsen för Sundbybergs stadshus AB, koncernstyrelsen, den 7 december 2016.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019, beslutade kommunstyrelsen
föreslå kommunstyrelsen att besluta att godkänna förslaget till ägardirektiv med
tillägget att under rubriken Hållbarhet i avsnitt sju Verksamhetens inriktning
efter första meningen tillfoga meningen ”Bolaget ska vara klimatneutralt
senast år 2030”. Detta har inarbetats i bifogat förslag till ägardirektiv.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 minoritetsåterremitterades
ärendet, med motiveringen att ett antal frågor behöver besvaras: Vad menas med
regelbundna inkomster? Vilken del av Förvaltarens nuvarande inkomstkrav är det
styret avser förändra? Vilka ytterligare behov tillgodoses av ett förändrat
inkomstkrav? Hur påverkas ekonomi och konkurrenssituationen gentemot andra
hyresvärdar? Hur har Solna, Sollentuna, Järfälla och Stockholm utformat sina
inkomstkrav och vilka effekter har det medfört?
Komplettering med anledning av återremiss
Ägardirektivet beskriver vilka uppdrag Mittenstyret vill ge stadens helägda bolag. Ett
av uppdragen i ägardirektivet till Fastighets AB Förvaltaren handlar om att hålla
regler uppdaterade generellt som rör vilka som kan godkännas som hyresgäster sett
till deras möjlighet att betala hyran.
Behovet av uppdaterade regler diskuteras generellt sett i samhället då definitionen
av inkomst förändras över tid. Presumtiva hyresgäster kan idag ha betalningsförmåga på olika sätt. Samhället förändras och fasta anställningar ersätts av uppdrag
och eget företagande.
Idag sker en individuell bedömning och regelbundna inkomster definieras som
inkomst från eget arbete, inkomst av kapital, studiebidrag, studielån, bostadsbidrag,
bostadstillägg, barnbidrag, underhållsbidrag, pension, A-kassa, aktivitetsersättning,
etableringsersättning eller liknande. Försörjningsstöd godkänns ej. Inkomst ska
kunna styrkas för minst 6 månader framåt. Samt kunna styrkas för 3 månader bakåt
i tiden.
Uppdraget i ägardirektivet handlar om att bolaget ska hålla regler uppdaterade och
även beakta det moderna arbetslivets större flexibilitet vad gäller anställning och
inkomster.
Mittenstyret vill ge bolaget i uppdrag genom ägardirektivet att hålla regler
uppdaterade sett till hur samhället förändras. Ägardirektivet ger bolaget i uppdrag
att uppdatera och modernisera gällande inkomstprövning.
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Uppdaterade regler handlar om att följa utvecklingen i samhället vilket syftar till att
möjliggöra för personer som har möjlighet att betala sin hyra att komma ifråga för
ett hyreskontrakt. Behoven att kunna efterfråga en hyresrätt för dem som inte
uppfyller dagens inkomstkrav tillgodoses.
Ägardirektivet framhåller uppdaterade regelverk. Presumtiva hyresgäster som kan
betala hyran leder till att bolaget över tid kan hyra ut sina bostäder. Det är gynnsamt
för bolaget och konkurrenssituation att ha moderna och uppdaterade regelverk.
Många fastighetsbolag arbetar med att uppdatera och modernisera sina regelverk.
De fyra kommunerna som omfrågas i minoritetsåterremissen - Solna, Sollentuna,
Järfälla och Stockholm - har sinsemellan mycket olika regler gällande inkomstkrav
och definition av betalningsförmåga. Till exempel inom allmännyttan i det blågrönt
styrda Stockholm stadgas en minimisumma som en hyresgäst ska ha disponibel efter
att hyran är betald. Sollentuna hem kräver att hyresnivån inte får utgöra mer än 40
procent av den sammanlagda bruttoinkomsten. Signalisten i Solna kräver att
hushållet har en bruttoinkomst på minst tre månadshyror. Järfällahus har individuell
prövning utifrån en definition på inkomst där tex bankmedel eller andra likvida
medel inte godtas som inkomst. Inkomsten ska vara stadigvarande minst sex
månader framåt.
Någon mer djupgående studie av effekter i andra kommuner av politiska beslut och
regler tagna i bostadsbolag kan dock inte anses ankomma på det politiska styret i
Sundbyberg.
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Ägardirektiv för Fastighets AB Förvaltaren
Detta ägardirektiv avser Fastighets AB Förvaltaren (556050-2683), nedan kallat
Bolaget.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Sundbybergs stad och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan
ska ligga till grund för mål och ambitioner i stadens olika verksamheter. Som en del
av kommunkoncernen ska Bolaget aktivt medverka till att stadens vision
förverkligas. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.
Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets verksamhet genom:





bolagsordning
ägardirektiv
Sundbybergs stads budget för innevarande period
övriga av kommunfullmäktige antagna styrdokument – i tillämpliga delar

Kommunstyrelsen är ansvariga för att beslut i kommunfullmäktige som berör
Bolaget delges Bolaget. Bolaget har ett särskilt ansvar att ta del av Sundbybergs
stads budget och i sin verksamhets- och/eller affärsplan implementera alla delar
som berör Bolaget.
2. Bolagskoncernens struktur
Bolaget ingår som en del i koncernen Sundbybergs stadshus AB. Bolaget är
dotterbolag till moderbolaget Sundbybergs stadshus AB.
Styrelsen för moderbolaget, koncernstyrelsen, ska fatta de principiella beslut som
krävs för att kommunfullmäktiges mål ska nås och uppdragen genomföras i
enlighet med bolagsordning och styrelsens arbetsordning. Dotterbolagens styrelser
och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges
beslut verkställs.
3. Kommunens direktivrätt
Staden, genom kommunfullmäktige, fastställer de dokument som reglerar
koncernbolagens verksamhet och moderbolaget är stadens instrument för styrning
och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Styrelser och verkställande direktörer i koncernens bolag har 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. Bolaget har att bevaka att så inte är fallet och i
händelse av en sådan situation uppmärksamma staden på detta.
4. Kommunens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen utövar tillsyn över Bolagets verksamhet genom den så kallade
uppsiktsplikten. Bolaget ska se till att kommunstyrelsen utan dröjsmål äger
tillgång till vad som krävs för genomförandet av tillsynen i fråga.

88

2

5. Frågor av vikt
Beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen via moderbolaget för
ställningstagande. Till denna beslutskategori hör bland annat:




större investeringar enligt gällande styrdokument
avyttring av bostadsfastigheter
strategiska planer av större vikt som påverkar andra delar av
kommunkoncernen

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 kommunfullmäktige för
ställningstagande. Vid köp eller avyttring av fastighet som ej är bostadsfastighet ska
styrelsen ta ställning till om frågan ska lyftas till kommunfullmäktige eller ej.
6. Bolagets verksamhet
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och har i första hand i uppdrag att inom
Sundbybergs stad äga, bygga, utveckla och förvalta hyresbostäder och lokaler.
Aktiv fastighetsförvaltning kan också innebära köp och försäljning av fastigheter,
när så är strategiskt motiverat. Syftet med Bolaget är att främja
bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad och Bolaget ska erbjuda hyresgästerna
möjlighet till inflytande i sitt boende. Mål ska fastställas om att bygga nya
hyresrätter.
7. Verksamhetens inriktning
Bolaget är ett byggande och utvecklande bolag och har därmed en viktig och aktiv
roll i att bidra till en hållbar utveckling av staden. Bostadsutbudet ska vara varierat
och med en storleksvolym som möjliggör för Bolaget att ta ett socialt bostadsansvar.
Nya reformer för att det ska bli lättare att få boende i Sundbyberg ska utvecklas,
exempelvis nya bolösningar som kompiskontrakt och att system som
ungdomsgaranti eller köregler för äldre utvärderas och utvecklas.
Därtill ska arbetet med systematisk hyressättning fortsätta och inkomstkraven på
hyresgäster uppdateras. Exempelvis bör alla typer av regelbundna inkomster räknas
med för att uppfylla inkomstkraven.
Hållbarhet
Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet och arbeta för ett sammanhållet
Sundbyberg som ligger i framkant i klimat- och miljöomställningen. Bolaget ska vara
klimatneutralt senast år 2030. Ett särskilt fokus ska ligga på att motverka segregation,
effektivisering av fastigheternas energianvändning, hög återvinningsgrad av avfall,
lokal förnybar energiproduktion, goda inomhusmiljöer och giftfria material samt göra
det enkelt för hyresgäster och brukare att vara miljövänliga. Bolaget ska verka för god
arkitektur, beaktandet av kulturvärden i sina fastigheter och värna beståndets konst.
God arkitektur har lång hållbarhet och utgår från platsens förutsättningar och dess
kvaliteter.
Digitalisering
Sundbybergs stad är en innovativ, levande och nytänkande stad som nyttjar
digitaliseringens möjligheter för att göra livet enklare och bättre för dem som bor,
verkar och vistas i Sundbyberg. Bolaget ska delta i arbetet med att skapa digitala
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tjänster och service för att skapa värde, nytta och tillgänglighet för både hyresgäster
och medborgare.
Medborgarinflytande
Bolaget ska medverka till att Sundbybergs stad är en trygg plats att leva och bo på
och där medborgarna har goda möjligheter till att påverka. Bolaget ska i sin
verksamhet prioritera den sociala dimensionen för att stärka tryggheten och motsvara
de behov som hyresgästerna har. Hyresgästerna och hyresgästorganisationer ska
beredas möjlighet till inflytande över sitt boende, till exempel bör företaget ha en
öppen och tydlig kommunikation med berörda inför, och i samband med,
underhålls- och renoveringsinsatser.
Hela staden-perspektiv
Bolaget ska i sin verksamhet se till hela Sundbyberg och till sundbybergarnas bästa.
Genom ett hela staden-perspektiv bidrar Bolaget till effektiv samordning och en
verksamhet som kommer hela staden till godo.
8. Ekonomiska mål
De ekonomiska målen ska beakta Bolagets möjlighet att underhålla fastigheter samt
att bygga nya hyresrätter. Bolaget ska långsiktigt upprätthålla en marknadsmässig
lönsamhet. Med grund i staden som tydlig och förutsägbar ägare, starka finanser och
stabil verksamhet ska förutsättningar tillvaratas att utforma investeringar, teknikval,
belåning och riskhantering på ett sätt som ger optimal kostnadseffektivitet i
intervallet från idag och 25 till 50 år framåt.
Inriktningen för belåningen ska vara en belåningsgrad inom intervallet 30 till
45 procent.
9. Resultat
Resultatkravet på Bolaget anges som ett genomsnitt över tiden, löpande 10 år.
Inriktningen ska vara en överskottsgrad inom intervallet 38 till 42 procent beroende
på årets ambitionsnivå.
Totalavkastning ska följas över tid och motsvara branschjämförelse motsvarande
bostadsindex för att säkerställa bolagets finansiella och marknadsmässiga ställning.
Utdelning sker i enlighet med Allbolagen.
10. Finansiering
Finansiering sker enligt Bolagets fastställda finanspolicy. Finanspolicy ska utformas
för att ge lägsta kostnader långsiktigt och för att kunna hantera kortsiktiga behov och
risker.
11. Avgift för kommunens borgensåtagande
Avgiftens storlek baseras på lånebehovet och fastställs varje år i samband med
kommunfullmäktiges beslut rörande stadens budget. Borgensavgiften ska vara
marknadsmässig.
12. Uppföljning till ägaren
Staden har enligt lagstiftning ett ansvar för hela koncernens ekonomiska
ställning. Detta uttrycks bland annat i den sammanställda koncernredovisningen i
stadens årsredovisning.
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Moderbolaget upprättar en sammanställd koncernredovisning som utgör
bolagskoncernens underlag för stadens sammanställda redovisning. Underlag för
den sammanställda koncernredovisningen utgörs av dotterbolagens
redovisningar och rapporteringar.
Bolaget ska till moderbolaget redovisa hur ändamålen med verksamheten
förverkligats under året och vilka åtgärder i övrigt som vidtagits med anledning av
detta ägardirektiv. De mål och uppdrag som Bolaget givits i Sundbybergs stads
budget för året ska återrapporteras till kommunfullmäktige och Bolaget ska
rapportera i enlighet med styrdokument och anvisningar från staden.
Rapporteringen ska anpassas efter stadens tidsplan och aktivitetsplan för
rapportering.
Undertecknad årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse ska
lämnas till moderbolaget och staden senast två veckor innan Bolagets
årsstämma.
13. Information till ägaren
Bolaget ska hålla moderbolaget och staden informerade om sin verksamhet. När så
föreskrivs i detta ägardirektiv eller när annars anledning föreligger att informera
staden ska detta i första hand ske genom moderbolaget.
Bolaget ska utan dröjsmål till moderbolaget och kommunstyrelsen översända:




protokoll från bolagsstämmor,
protokoll från styrelsesammanträden
utvärderingsmaterial som är väsentliga för utövande av tillsyn.

Bolaget ska vidare utan dröjsmål informera moderbolaget och/eller
kommunstyrelsen om andra omständigheter, till exempel oegentligheter eller andra
missförhållanden.
Ägaren och moderbolaget har med Bolaget en årlig resultatdialog utifrån hur väl
kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och uppdrag har uppfyllts. Resultatdialogen
sker vanligtvis under perioden mars till april.
14. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren, har Bolagets styrelse rätt att ta bort uppgifter där sekretess inte kan garanteras
i den fortsatta hanteringen. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande
skett.
15. Revision
Bolagets lekmannarevisorer ska till stadens revisorer även lämna uppgift om hur
styrelsen och verkställande direktören uppnått ändamålen med Bolagets
verksamhet under året och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta
ägardirektiv och de mål och uppdrag Bolaget givits i Sundbybergs stads budget
för året. Lekmannarevisorerna ska även lämna uppgift om Bolagets interna
kontroll varit tillräcklig och om de av kommunfullmäktige beslutade
styrdokument som gäller Bolaget bedömts ha efterlevts.
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16. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast den 31 mars hålla ordinarie bolagsstämma, så kallad
årsstämma. Bolagets eventuella dotterbolag ska hålla sina bolagsstämmor innan
moderbolaget.
17. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för staden vid var tid gällande taxan för
utlämnande av allmänna handlingar.
18. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören
Bolagets styrelse ska fastställa arbetsordning för sitt eget arbete och
instruktion för verkställande direktören.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 148

Dnr: KS-0272/2019

15 (80)

Revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 17 maj 2019
 Förslag till revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad
 Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 20 maj 2019, § 52
 Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Plan- och bygglagen ger byggnadsnämnden möjlighet att, bland annat, ta ut en
avgift i ärenden om lov, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök samt för
expediering och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Principen är att
verksamheten inte får ta ut mer avgift än vad den kostar.
Byggnads- och tillståndsnämnden ser ett behov av att höja taxan då kostnaderna har
ökat och taxan inte justerats på ett par år. Nämnden har därför tagit fram ett förslag
på reviderad bygglovtaxa för Sundbybergs stad. Flera av kommunens taxor är
uppbyggda med samma justeringsfaktor (indextal för justering) som kallas N-faktor.
För att det ska bli tydligt vilken justeringsfaktor byggnads- och tillståndsnämnden
avser att höja föreslås att prefixet för justeringsfaktorn som används i stadens taxa
för bygglov ändras till B (för bygglov).
Byggnads- och tillståndsnämnden föreslår att justeringsfaktorn B höjs från 1,2 till
1,3. Detta ger en generell höjning på samtliga avgifter med 8%. Höjningen ger en
intäktsökning per år med ca 400 000 kronor om ärendeinflödet är det samma som
år 2018.
Nämnden föreslår också att timtaxan höjs från 950 kr till 1100 kr. Detta innebär att
taxan inom bygglovsverksamheten då hamnar på ungefär samma timpriser som
nämndens övriga verksamheter.
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till revidering av bygglovtaxa i
Sundbyberg stad och har inga invändningar mot förslaget som byggnads- och
tillståndsnämnden har tagit fram.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad godkänns och
börjar gälla från och med 1 juli 2019.
2. Justeringsfaktorn för bygglovtaxan byter index N till index B.
3. Justeringsfaktorn B fastställs till 1,3.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Kristin Nygren

2019-05-21
Dnr KS-0272/2019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 17 maj 2019
 Förslag till revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad
 Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll den 20 maj 2019, § 52
 Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Plan- och bygglagen ger byggnadsnämnden möjlighet att, bland annat, ta ut en
avgift i ärenden om lov, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök samt för
expediering och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Principen är att
verksamheten inte får ta ut mer avgift än vad den kostar.
Byggnads- och tillståndsnämnden ser ett behov av att höja taxan då kostnaderna har
ökat och taxan inte justerats på ett par år. Nämnden har därför tagit fram ett förslag
på reviderad bygglovtaxa för Sundbybergs stad. Flera av kommunens taxor är
uppbyggda med samma justeringsfaktor (indextal för justering) som kallas N-faktor.
För att det ska bli tydligt vilken justeringsfaktor byggnads- och tillståndsnämnden
avser att höja föreslås att prefixet för justeringsfaktorn som används i stadens taxa
för bygglov ändras till B (för bygglov).
Byggnads- och tillståndsnämnden föreslår att justeringsfaktorn B höjs från 1,2 till
1,3. Detta ger en generell höjning på samtliga avgifter med 8%. Höjningen ger en
intäktsökning per år med ca 400 000 kronor om ärendeinflödet är det samma som
år 2018.
Nämnden föreslår också att timtaxan höjs från 950 kr till 1100 kr. Detta innebär att
taxan inom bygglovsverksamheten då hamnar på ungefär samma timpriser som
nämndens övriga verksamheter.
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till revidering av bygglovtaxa i
Sundbyberg stad och har inga invändningar mot förslaget som byggnads- och
tillståndsnämnden har tagit fram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till revidering av bygglovtaxa för Sundbybergs stad godkänns och
börjar gälla från och med 1 juli 2019.
2. Justeringsfaktorn för bygglovtaxan byter index N till index B.
3. Justeringsfaktorn B fastställs till 1,3.
Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Karin Lindbom
tf. avdelningschef

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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Dnr KS-0272/2019
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Bakgrund
Plan- och bygglagen ger byggnadsnämnden möjlighet att, bland annat, ta ut en
avgift i ärenden om lov, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök samt för
expediering och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Ärenden såsom
rådgivning och tillsyn får inte bekostas genom taxan.
Byggnads- och tillståndsnämndens förslag
Byggnads- och tillståndsnämnden ser ett behov av att höja taxan då kostnaderna har
ökat. Senaste höjningen gjordes 2016. Den föreslagna ändringen är en av
förutsättningarna för att byggnads- och tillståndsnämnden ska nå en budget i balans
under 2019. I revideringsförslaget är samtliga ändringar gulmarkerade.
I Sundbybergs stad finns tre taxor som baseras på justeringsfaktorn N. Inför
beredningen av taxan för bygglovsverksamheten har det därför uppstått ett behov
av att kunna särskilja de olika taxornas justeringsfaktorer.
För att särskilja bygglovtaxan och för att kunna höja den separat föreslår nämnden
att justeringsfaktorn N i bygglovtaxan byts mot justeringsfaktor B. Då N-faktorn är
fastställd av kommunfullmäktige måste fullmäktige även besluta om ändringen av
justeringsfaktorn.
Förvaltningen föreslår att justeringsfaktorn B sätts till 1,3. Detta ger en generell
höjning på samtliga avgifter med 8 procent. En höjning med 8 procent ger en
intäktsökning per år med cirka 400 000 kronor om ärendeinflödet är detsamma som
år 2018.
Nämnden föreslår också att timtaxan höjs från 950 kr till 1100 kr. Detta innebär att
timtaxan hamnar på ungefär samma nivåer som för nämndens övriga verksamheter,
där timtaxan för miljöhandläggare är 1110 kr och livsmedelsinspektörer 1390 kr.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till revidering av bygglovtaxa i
Sundbyberg stad och har inga invändningar mot förslaget som byggnads- och
tillståndsnämnden har tagit fram. Stadsledningskontoret tycker att det är bra att
nämnden sett över sin taxa och att den hålls aktuell.
Stadsledningskontoret konstaterar också att nämnden har gjort en jämförelse med
några andra kommuner i länet och trots en justering av taxan med 8 % ligger
avgifterna i Sundbyberg, jämfört med de kommunerna, på en relativt låg avgiftsnivå.
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Bygglovstaxa
Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens
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Antagen av kommunfullmäktige XX XX 2019 §
Gäller från och med 1 juli 2019
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Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens
(2010:900) område
1

Allmänna bestämmelser om taxan

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet.
Med byggnadsnämnd avses den nämnd eller de nämnder som ansvarar för
kommunens uppgifter i plan- och bygglagen (2010:900) och som anges i denna taxa.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen
(2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.
Taxan består av nedanstående bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna multipliceras med milliprisbasbeloppet (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver multipliceras värdet för vissa angivna avgifter med justeringsfaktorn B.

2

Grunder för beräkning av avgifter enligt taxan

2.1

Grundprincip för beräkning av avgift

Faktor x mPBB x B

2.2

Justeringsfaktor B

B = 1,3

2.3

Milliprisbasbelopp (mPBB)

Milliprisbasbeloppet (mPBB) utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp (mPBB)
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Milliprisbasbeloppet väljs för det år beslutet tas (bygglov respektive anmälan), ej när
ansökan inkommer.
2.4

Tidsersättning (timtaxa)

Tidsersättning för åtgärder enligt denna taxa är 1100 kronor per timme eller 550
kronor per halvtimme.
Vid tidsersättning utgår en minimiavgift motsvarande en timmes arbete. Därutöver
betalas avgift per påbörjad halvtimme. Tid för administrativt arbete ska inkluderas i
tidsersättningen.
Vid tidsersättning ska också, vid behov, ersättning för resa betalas.
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2.5

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Sådan nedsättning av avgift får bara, med beaktande av likställighetsprincipen, ske om
avgiften i annat fall skulle vara oskälig.

2.6

Avräkning

Byggnadsnämnden ska återbetala avgifter som betalats i förskott för åtgärder som inte
utförs. Detta under förutsättning att sökanden begär det.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Ränta utgår inte på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription
sker efter tio år.

3

Beräkning av olika avgifter

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i
samband med hantering av ärenden enligt PBL.
Avgift betalas enligt nedan. Avgiften kan också, där så anges i tabell/bilaga, tas ut
genom tidsersättning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden
om skälig avgift grundad på tidsersättning.

3.1

Avgift för bygglov

Bygglov för byggnader
Summan av alla tillämpliga HFB x OF x mPBB x B. Se tabell 2.
Bygglov för master, torn och vindkraftverk
Summan av alla tillämpliga (HFM x mPBB x B) + HFS. Se tabell 10.
Bygglov för skyltar
Summan av alla tillämpliga HFSK x mPBB x B. Se tabell 5.
Bygglov för andra anläggningar
Summan av alla tillämpliga (HFB + HFS) OF x mPBB x B. Se tabell 8.
OF enligt tabell 1, dock max 100
Ändring m.m. av bygglov samt murar, plank och balkonger
Se tabell 4.
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3.2

Avgift för övriga lovtyper

Marklov
Tidsersättning.

Rivningslov
Summan av alla tillämpliga HFR x mPBB x B. Se tabell 7.

3.3

Avgift för besked

Startbesked
Summan av alla tillämpliga HFS x OF x mPBB x B. Se tabell 3.
Övriga besked
Se tabell 9.

3.4

Avgift för hisskontroll

Medgivande eller förbud att använda hiss eller annan motordriven
anordning
Tidsersättning.

3.5

Avgift för övriga ärenden om lov

Anmälningspliktig men ej lovpliktig åtgärd
Summan av alla tillämpliga HFA x mPBB x N. Se tabell 6.
Anstånd, avslag, avvisning och återkallad ansökan
Se tabell 11.

3.6

Planavgift i samband med bygglovskedet

Planavgift
Planavgift tas ut vid beslut om bygglov i de fall det är aktuellt enligt formel:
Summan av alla tillämpliga PLF x OF x mPBB x B. Se tabell 12.

4

Definitioner och förkortningar

4.1

Definition av begrepp och ytor

Nybyggnad
Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny
plats.
Tillbyggnad
Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
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Ombyggnad
Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring
En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Ytor
BTA

Bruttoarea

BYA

Byggnadsarea

OPA

Öppenarea

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den
noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska beräkningsregler
och definitioner enligt PBF tillämpas. Se 1 kap. 3-7 §§.

4.2

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter (åtgärdsfaktorer)

HF

Handläggningsfaktor
- HFA – för anmälningspliktig åtgärd
- HFB – för bygglov
- HFM – för mast m.m.
- HFSK – för skyltar
- HFR – för rivningslov
- HFS – för startbesked
- HFÄ – för ändring m.m.

KOM

Faktor för kommunicering

mPBB

”Milliprisbasbelopp”, dvs. en tusendels prisbasbelopp

B

Justeringsfaktor

OF

Objektfaktor

PLF

Planavgiftsfaktor

4.3

Övriga tillämpade förkortningar

PBF

Plan- och byggförordningen

PBL

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
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Tabeller

Tabell 1

Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt - byggnader och anläggningar beroende på storlek.
I de fall ärendet har flera byggnader räknas den sammanlagda BTA + OPA.

Area (m2)
Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga

OF

komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1 199

26

1 200-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

Härutöver
Mycket enkla byggnader/anläggningar* < 50 m 2

+3/1000 m2
3

* Med mycket enkla byggnader/anläggningar avses, i ett separat ärende, t.ex. carport,
taktäckta uteplatser, skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader,
rullstolsgarage, kolonistuga, kiosk, manskapsbod och liknande.

7
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Tabell 2

Handläggningsfaktor för bygglov HFB

Avgift = HFB x OF x mPBB x B

Åtgärd

HFB

Administration inklusive arkivering och kungörelse i post-

7

och inrikes tidningar
Annonsering/kungörelse av beslut vid stort antal
sakägare/okända sakägare*

Faktisk
annonskostnad

Planprövning:
Planenligt inom detaljplan eller kontroll mot givet

3

förhandsbesked
Tillägg för prövning enligt 9 kap. 31§ PBL (t.ex. liten

5

avvikelse)
Tillägg för lämplighets- och/eller lokaliseringsprövning i

6

ärenden utanför detaljplan
Prövning av byggnaden:
Placering, yttre utformning och färgsättning

7

Användbarhet och tillgänglighet
Tillägg för prövning enligt 2 kap. 6§ och 8 kap. 17§ PBL

2

(varsamhet)
Prövning av tomten:

7

Tomtens ordnande inkl. utfart och parkering
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Avfallshantering
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)
*När annonsering alternativt kungörelse av beslut måste ske genom annons i en
dagstidning ska den faktiska annonskostnaden tas ut av sökanden.

8
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Tabell 3

Handläggningsfaktor för startbesked HFS

Avgift = HFS x OF x mPBB x B

Åtgärd

HFS

Administration inkl arkivering*
Startbesked med tekniskt samråd och beslut om

7
10

kontrollplan
Startbesked och beslut om kontrollplan

5

Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked där startbesked gavs i samband med bygglov

3

Ritningsgranskning av attefallsbyggnad/tillbyggnad

5

* Avgiften för administration tas inte ut om bygglov beviljas tillsammans med ett
startbesked. Den finns då med i handläggningsfaktorn för bygglov enligt tabell 2.

9
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Tabell 4

Ändring m.m. av bygglov HFÄ

Avgift = HFÄ x mPBB x B, alternativt avgift enligt tabell nedan
På avgiften tillkommer avgift för startbesked enligt tabell 3 när så erfordras.

Ärendetyp

Avgift/HFÄ

Ändring av beviljat bygglov:
Mindre ändring som ej kräver nytt

Ingår i bygglovavgiften

bygglov
Mindre ändring som kräver viss

30 % av bygglovavgiften

handläggning och nytt bygglov
Större ändring som kräver mer

70 % av bygglovavgiften

omfattande handläggning och nytt
bygglov
Tidsbegränsat bygglov:
Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förlängning

75 % av normal bygglovavgift
50 % av normal avgift

Säsong:
Bygglov, säsong

100 % av normal bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av normal bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,

50 % av normal bygglovavgift

förlängning
Förnyelse av bygglov:
Förnyelse av lov, då ursprungligt lov ej

50 % av normal bygglovavgift

har påbörjats inom 2 år
Förlängning av lov, då ursprungligt lov

30 % av normal bygglovavgift

inte har avslutats inom 5 år
Bygglov vid förändring av
byggnad:
Mindre förändring av byggnadens

HFÄ = 40

yttre utseende (t.ex. ändrad
fönstersättning)
Större förändring av byggnadens yttre

HFÄ = 100

utseende (t.ex. burspråk, takkupa eller
materialbyte)
Solceller, oavsett storlek

Ingen avgift

10
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Bygglov vid förändring av
byggnad fortsättning:
Ändrad användning av byggnad

HFÄ = 100

Mur och/eller plank vid en- och

HFÄ = 50

tvåbostadshus, upp till 10 m
Mur och/eller plank vid en- och

HFÄ = 75

tvåbostadshus, längre än 10m
Mur och/eller plank- bullerplank
Balkong 1-5 st
Balkong fler än 5 st
Inglasning balkong 1-5 st
Inglasning balkong fler än 5 st

HFÄ = 200
HFÄ = 65
HFÄ = 200
HFÄ = 50
HFÄ = 150

11
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Tabell 5

Bygglov för skyltar HFSK

Avgift = HFSK x mPBB x B
I de fall ärendet har flera skyltar räknas den sammanlagda arean.

Åtgärd

HFSK

Avgift då skyltprogram saknas
Skylt
≥ 20 m2

150

10-20 m2

120

5-10 m2

90

≤ 5 m2

60

Ljusanordning, t.ex.

50

fasadbelysning eller vid
idrottsplats
Förbesiktning

Per gång

Remiss, t.ex. till

20

15

Trafikverket

Avgift då skyltprogram finns
Skyltprogram-

100

granskning
Prövning mot

20

skyltprogram
Därutöver per skylt

10

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och bygglovenheten.
Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och
kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om
skyltprogrammet följs.

12
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Tabell 6

Anmälningspliktig men ej lovpliktig åtgärd HFA

Avgift = HFA x mPBB x B

Åtgärd
Ändring av bärande konstruktion, en- och tvåbostadshus

HFA
60

(t.ex. håltagning)
Mindre ändring av bärande konstruktion, flerbostadshus

60

(t.ex. håltagning)
Ändring av bärande konstruktion, flerbostadshus
Avsevärd förändring av byggnadens planlösning, en- och

200
90

tvåbostadshus
Avsevärd förändring av byggnadens planlösning,

200

flerbostadshus
Installation eller väsentlig ändring av hiss

90

Installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal

25

Installation eller väsentlig ändring av

50

ventilationsanläggning, en- och tvåbostadshus
Installation eller väsentlig ändring av

140

ventilationsanläggning, flerbostadshus
Installation eller väsentlig ändring av en anordning för

50

vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en
tomt
Stambyte flerbostadshus

300

Ändring av en byggnad, vilket påverkar brandskyddet

50

Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

30

enligt 4 kap. 16 § PBL
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk
Solceller, oavsett storlek

100
Ingen avgift

13
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Tabell 7

Rivningslov inklusive startbesked HFR

Avgift = HFR x mPBB x B
På avgiften tillkommer avgift för startbesked enligt tabell 3 när tekniskt samråd krävs.

Rivning

HFR

Enklare byggnader till exempel uthus, förråd, garage samt

50

rivning av del av en- och tvåbostadshus
Samtliga en- och tvåbostadshus

100

Övriga byggnader < 250 m2 BTA
250-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400

Tabell 8

Bygglov för andra anläggningar

Avgift = (HFB + HFS) x OF x mPBB x B
OF enligt tabell 1, dock max 100

Objekt

Avgift

Parkeringsplats

Tidsersättning

Upplag/materialgård

Tidsersättning

Tunnel/bergrum

Tidsersättning

Övriga anläggningar

Avgift enligt formel

Exempel på anläggning är begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad,
golfbana och småbåtshamn. Se vidare 6 kap. 1 § PBF.

14
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Tabell 9

Övriga besked

Typ av besked

Avgift

Förhandsbesked enligt 9

100 mPBB

kap. 17 § PBL
Ingripandebesked enligt

Tidsersättning

11 kap. 7 § PBL
Villkorsbesked enligt 9

Tidsersättning

kap. 19 § PBL

Tabell 10

Bygglov för master, torn, vindkraftverk HFM

Avgift = (HFM x mPBB x B) + HFS

Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HFM

HFS

Radio- och telemast eller torn +

en mast/torn

250

Tidsersättning

Radio- och telemast eller torn +

fler än en

550

Tidsersättning

en teknikbod

mast/torn

Vindkraftverk

1-4 verk

1 200

Tidsersättning

Vindkraftpark

>5 verk

2 500

Tidsersättning

en teknikbod

Tabell 11

Anstånd, avslag m.m.

Ärendetyp
Anstånd
Avslag på såväl bygglov, marklov,

Avgift
Ingen avgift
Full lovavgift alternativt

rivningslov som förhandsbesked

tidsersättning

Avvisning

Tidsersättning

Återkallad ansökan (avskrivet

Tidsersättning

ärende)

15
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Tabell 12

Planavgift

Avgift = PLF x OF x mPBB x B
Planavgift tas ut vid beslut om bygglov I de fall det är aktuellt.
OF sätts enligt tabell 1

PLF
Nybyggnad/tillbyggnad

20

enbostadshus
Nybyggnad/tillbyggnad

24

flerbostadshus
Nybyggnad/tillbyggnad av

10

komplementbyggnad

16
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Stadsmiljö- och serviceförvaltningen BTN
Angelica Wernersson

2019-04-04
Dnr BTN-0214/2019

1 (2)

Byggnads- och tillståndsnämnden

Bygglovstaxa för Sundbybergs stad 2019
Beslutsunderlag
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 4 april 2019
Förslag till revidering av bygglovstaxa för Sundbybergs stad
Sammanfattning
Plan och bygglagen ger byggnadsnämnden möjlighet att, bland annat, ta ut en avgift
i ärenden om lov, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök samt för expediering och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Ärenden såsom rådgivning och tillsyn
får inte bekostas genom taxan.
Förvaltningen ser ett behov av att höja taxan då kostnaderna har ökat. Senaste
höjningen gjordes 2016. I revideringsförslaget är samtliga ändringar gulmarkerade.
Förvaltningen föreslår att justeringsfaktorn N höjs från 1,2 till 1,3. Detta ger en
generell höjning på samtliga avgifter med 8%. En höjning med 8% ger en ökat
intäkt per år med ca 400 000 kr om ärendeinflödet är det samma som år 2018.
Förvaltningen föreslår också att timtaxan höjs från 950 kr till 1100 kr. Timtaxan för
miljöhandläggare är 1110 kr och livsmedelsinspektörer 1390 kr. Övriga
gulmarkerade områden är förtydliganden i taxan.
Förslag till beslut
1. Revidering av bygglovstaxa för Sundbybergs stad godkänns av byggnadsoch tillståndsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande. Taxan föreslås gälla från 1 juli 2019.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.se
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Bygglovtaxa för Sundbybergs stad
Plan och bygglagen ger byggnadsnämnden möjlighet att, bland annat, ta ut en avgift
i ärenden om lov, anmälan, startbesked, arbetsplatsbesök samt för expediering och
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Ärenden såsom rådgivning och tillsyn
får inte bekostas genom taxan.
Förvaltningen ser ett behov av att höja taxan då kostnader har ökat. Senaste
höjningen gjordes 2016. I revideringsförslaget är samtliga ändringar gulmarkerade.
Förvaltningen föreslår att justeringsfaktorn N höjs från 1,2 till 1,3. Detta ger en
generell höjning på samtliga avgifter med 8%. En höjning med 8% ger en
intäktsökning per år med ca 400 000 kr om ärendeinflödet är det samma som år
2018.
Förvaltningen föreslår också att timtaxan höjs från 950 kr till 1100 kr. Timtaxan för
miljöhandläggare är 1110 kr och livsmedelsinspektörer 1390 kr. Övriga
gulmarkerade områden är förtydliganden i taxan.
Förvaltningen har gjort en jämförelse med några andra kommuner, se nedan:
Upplands Väsby
mPBBxHFxN

Solna
Fastställd

Inglasning av balkong, 1

9 114 kr

Botkyrka

Sundbyberg idag

Sundbyberg 1.3

Ökning

Ökning i procent

Fast ("mindre yttre
Fastställd: 46,5 x 50 x Fastställd: 46,5 x 50 x
önskning utan teknisk 1,2
1,3
samråd")

2 100 kr

mPBBxOFx(HF1+HF2)x fastställd
N 46,5x4x21x1,4

5 200 kr
"Större yttre ändring
med teknisk samråd"

2 790 kr
"Fasadändring,
större"

3 022,50 kr

232,50 kr

8%

465 kr

8%

21 278,40 kr

8%

116,25 kr

8%

Fastställd: 46,5 x 100
x 1,3

Fasadändring, större

6 249,60 kr
Flerbostadshus
10 000 kvm)

8 200 kr

mPBBxOFx(HF1+HF2)x Tab. 4, 6 001-8 000
(5 000- N ("6 000-7 999" inkl kvm
tek)

297 897,60 kr
mPBBxHF2xN: 46,5 x
25 x 1,4

Eldstad, nyinstallation

1 627,50 kr

295 600 kr

8 320 kr

61 880 kr

Fastställd - tabell 7 (2 Fastställd,
100 kr tabell 2)
("installation av
eldstad")

3 100 kr

5 580 kr

Planenl nybyggnad 5 6 000-7 999 kvm: OF
001-10 000, fastställd 88, HFB: 24, HFS: 28
117 849,6 kr / 137
491,2 kr

3 640 kr

255 340,80 kr
Fastställd

6 045 kr
46,5 x 88 x 24 x 1,3 =
127670 kr, 46,5 x 88 x
28 x 1,3 = 148948 kr

276 619 kr
Fastställd 46,5 x 25 x
1,3

1 395 kr

1 511,25 kr
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 149

Dnr: KS-0308/2019

16 (80)

Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter
för schakttillstånd
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 28 mars 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 23 april 2019, § 53
 Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd,
den 27 mars 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
Sammanfattning
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram förslag till revidering av
Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd. Nämnden föreslår
att den nya taxan ska börja gälla den 1 augusti 2019.
För att utföra olika markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs bland
annat olika tillstånd. I egenskap av markägare och väghållningsmyndighet är det
kommuners uppgift att besluta om schakttillstånd vid tillfälliga schaktarbeten på
allmän platsmark. Sedan den 1 januari 2015 har Sundbybergs stad tagit ut avgifter
för denna tjänst. Senaste gången taxan och sanktionsavgifterna för schakttillstånd
reviderades var 2017.
Nämnden föreslår att avgifterna justeras för att förbättra servicen till medborgarna,
spegla kommunens självkostnader och säkerställa resurser för uppföljning under
garantitid samt att skapa ett större incitament att söka och följa ett godkänt
schakttillstånd. För att nå detta föreslås att staden inför mer progressiva avgifter.
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till taxa och sanktionsavgifter för
schakttillstånd och har inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd den 27
mars 2019 fastställs och gäller från och med 1 augusti 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter
för schakttillstånd
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 28 mars 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 23 april 2019, § 53
 Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd,
den 27 mars 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
Sammanfattning
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram förslag till revidering av
Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd. Nämnden föreslår
att den nya taxan ska börja gälla den 1 augusti 2019.
För att utföra olika markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs bland
annat olika tillstånd. I egenskap av markägare och väghållningsmyndighet är det
kommuners uppgift att besluta om schakttillstånd vid tillfälliga schaktarbeten på
allmän platsmark. Sedan den 1 januari 2015 har Sundbybergs stad tagit ut avgifter
för denna tjänst. Senaste gången taxan och sanktionsavgifterna för schakttillstånd
reviderades var 2017.
Nämnden föreslår att avgifterna justeras för att förbättra servicen till medborgarna,
spegla kommunens självkostnader och säkerställa resurser för uppföljning under
garantitid samt att skapa ett större incitament att söka och följa ett godkänt
schakttillstånd. För att nå detta föreslås att staden inför mer progressiva avgifter.
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till taxa och sanktionsavgifter för
schakttillstånd och har inga synpunkter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd den 27
mars 2019 fastställs och gäller från och med 1 augusti 2019.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Karin Lindbom
tf. avdelningschef

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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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter
för schakttillstånd
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 27 mars 2019
 Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd
den 27 mars 2019.
Sammanfattning
För att utföra olika markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs bland
annat olika tillstånd. I egenskap av markägare och väghållningsmyndighet är det
kommuners uppgift att besluta om schakttillstånd vid tillfälliga schaktarbeten på
allmän platsmark. Sedan den 1 januari 2015 har Sundbybergs stad tagit ut avgifter
för denna tjänst. 2017 reviderades taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd.
Avgifterna föreslås att justeras för att förbättra servicen till medborgarna, spegla
kommunens självkostnader, säkerställa resurser för uppföljning under garantitid
samt att skapa ett större incitament att söka och följa ett godkänt schakttillstånd.
Förslag till beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att
1. Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för schakttillstånd
den 27 mars 2019 fastställs och ska gälla från och med 1 augusti 2019.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Bakgrund
Från och med 2015 började Sundbybergs stad ta ut avgifter för schakttillstånd.
Samtidigt infördes också sanktionsavgifter för när villkoren för tillstånden inte följs
eller när tillstånd saknas. 2017 reviderades taxa och sanktionsavgifter för
schakttillstånd, Dnr STN-0301/2017.
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen har därefter följt utvecklingen både ute på
stadens gator och övriga allmänna platser samt inne hos stadens handläggare. Det
har saknats resurser för uppföljning av schakttillstånden, vilket har resulterat i att
arbeten som inte anmälts som klara blivit besiktade. Nya rutiner arbetas nu fram för
en heltäckande och konsekvent uppföljning från ansökan till slutbesiktning med en
garantibesiktning två år senare. Detta arbete behöver finansieras med ökade
avgifter. Det finns även behov av att med ekonomiska styrmedel påverka de
tillståndssökande till kortare schakttider, bättre efterlevnad av regler och bibehålla
ursprunglig kvalitet på vägar och allmänna platser. Detta säkerställer att våra
gemensamma miljöer kan användas, som de är planerade, av kommunens invånare
och besökare.
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen beviljar schakttillstånd på maximalt sex
månader. Om arbetet pågår under en längre tid ska en ansökan om förlängning
göras, liksom när arbetet tar längre tid än beräknat.
Under år 2018 administrerade förvaltningen ungefär 170 ansökningar om
schakttillstånd. Därutöver tillkom ansökningar om förlängningar och ändringar.
Ansökan om schakttillstånd
I ansökan ska utföraren uppge plats för arbetet, datum och tider för arbetets start
och slut samt namn på ansvariga personer ska anges. Vid handläggning av
schakttillstånden görs bland annat avstämningar med berörda intressenter samt vid
behov även försyn och slutbesiktning. Beroende på omfattningen av arbetet tar
handläggningen olika lång tid. Handläggningstid för ett tillstånd är normalt två till
tre veckor.
Arbete på väg och andra anläggningsarbeten ska projekteras, planeras, ordnas och
bedrivas så att det ger betryggande säkerhet för dem som arbetar på platsen, för den
passerande trafikanten och för kringboende. Oftast innebär det att den sökande
förutom att ansöka om schakttillstånd även behöver ansöka om en
trafikanordningsplan, TA-plan, för arbetets genomförande.
I den snabba expansionstakt som Sundbybergs stad befinner sig i, blir påverkan på
stadsmiljön och framkomligheten påtaglig vid många arbeten. En möjlighet till att
minimera bygg- och anläggningsarbetens påverkan i staden är att skapa ett
incitament för exploatörer och entreprenörer att korta ner byggtiderna. Vissa
tillstånd söks för några veckor, fast arbete endast tar några dagar, andra tillstånd har
längre förlopp och pågår inklusive förlängningar i månader och år.
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En bidragande faktor till att giltighetstiden för schakttillstånd och TA-planernas är
längre än byggtiderna, är att tillstånden idag kostar lika mycket oavsett hur lång
giltighetstid den har. Det gör att entreprenörer ansöker om tillstånd med onödigt
långa giltighetstider för att få stora tidsmarginaler och i vissa fall för att kunna vänta
med vissa moment i bygget tills fler arbeten som kräver samma utrustning är i
samma skede. Förvaltningen gör bedömningen att vi har ett behov av att arbeta
med progressiva avgifter. Då TA-planerna sedan 2017 har en kostnad per dag,
bedöms det i dagsläget räcka, för att motivera till att hålla nere schakttiderna.
Förslag till nya avgiftsnivåer för handläggning av schakttillstånd
Förslaget innebär nya nivåer på taxor och sanktionsavgifter (exkl. moms.):
Taxa/sanktion

Nuvarande

Förslag på ny avgift

Beviljat och handlagt
schakttillstånd

2 000 kr

4 500 kr

Ändring av schakttillstånd

2 000 kr

2 000 kr

Förlängning av schakttillstånd

2 000 kr

2 000 kr

Handlagt och avslaget

1 500 kr

1 500 kr

Utebliven förlängning

-

1 000 kr/ påbörjat dygn

Påbörjat schaktarbete utan
godkänt schakttillstånd

-

10 000 kr första dygnet,
därefter 2 000 kr/
påbörjat dygn

Avvikelser mot godkänt
schakttillstånd

-

4 000 kr första dygnet,
därefter 2 000 kr/
påbörjat dygn.

Utebliven klaranmälan

-

2

000 kr/ vecka*

*per påbörjad kalendervecka
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Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för
schakttillstånd1
Taxa för schakttillstånd
För handläggning av schakttillstånd tas avgift ut enligt följande (exkl. moms):

Taxa

Avgift

Beviljat och handlagt
schakttillstånd

4 500 kr

Ändring av schakttillstånd

2 000 kr

Förlängning av schakttillstånd

2 000 kr

Handlagd och avslagen ansökan

1 500 kr

En ansökan ska lämnas per plats och avgiften ska tas ut per ansökan. Vid större
etappområden kan flera schakttillstånd utgå, för att motsvara nedlagd tid.
Handläggaren och entreprenören/ beställaren för en dialog, där handläggaren fattar
beslut.

Undantag från taxan
Nämnden får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl.

SBG2000, v2.0, 2017-05-03

Sanktionsavgifter
Nämnden har ansvaret för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla
arbetsområden på allmän mark. Om nämnden upptäcker avvikelser från godkänt
schakttillstånd eller att arbete pågår utan godkänt schakttillstånd tar nämnden ut
sanktionsavgifter. Är förseelsen grov eller farlig kan arbetet stoppas tills åtgärder
vidtagits.
Vid upptäckt av brister ska ansvarig entreprenör meddelas om att staden har
anmärkningar på arbetet. Entreprenören ska omgående rätta till bristerna.
Antagen vid kommunfullmäktiges sammanträde den XX månad ÅR § XX, gäller från och med XX
månad 2019

1

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 ∙ 7 9 SUNDBYBERG ∙ 08-706 80 00
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Om inte entreprenören vidtar några åtgärder tas följande sanktionsavgifter ut
(exkl. moms):

Sanktion

Avgift

Utebliven förlängning

1 000 kr/ påbörjat dygn

Påbörjat schaktarbete utan
godkänt schakttillstånd

10 000 kr första dygnet, därefter
2 000 kr/ påbörjat dygn

Avvikelser mot godkänt
schakttillstånd

4 000 kr första dygnet, därefter
2 000 kr/ påbörjat dygn, oförändrat

Utebliven klaranmälan

2 000 kr/ vecka*

*Per påbörjad kalendervecka

Vid schaktning utan godkänt schakttillstånd tillkommer även avgift för beviljat och
handlagt schakttillstånd.
Information om vite ska meddelas entreprenören/ beställaren skyndsamt.
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Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter
för trafikanordningsplaner
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 2 april 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 23 april 2019, § 52
 Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner (TA-planer), den 2 april 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
Sammanfattning
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram förslag till revidering av
Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner. Nämnden
föreslår att den nya taxan och avgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020.
Förslaget till ny taxa innebär en höjning av dygnsavgiften i taxan för
trafikanordningsplaner. Detta för att ge entreprenörerna ett tydligare incitament att
avsluta sina arbeten snabbare och på det viset minimera trafikstörningarna.
Vad gäller sanktionsavgifterna är förslaget en mer omfattande revidering. Skälet är
att avgiftsnivåerna har varit låga, vilket har lett till att efterlevnadsgraden av
godkända trafikanordningsplaner har varit bristfälliga. Sanktionsmöjligheterna har
varit mycket begränsade. Detta har resulterat i att avgifterna inte återspeglar
verkligheten. Ett exempel är att påverkan av trafiken och säkerheten för tredje man,
och särskilt oskyddade trafikanter, borde sanktioneras mer än vad nuvarande taxor
medger.
Det nya förslaget till taxa syftar enligt nämnden till en bättre efterlevnad av
godkända trafikanordningsplaner, ett rättvisare sanktionsunderlag som speglar
överträdelserna och framförallt en tryggare trafikantmiljö.
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till taxa och sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner och har inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
den 2 april 2019 antas och gäller från och med 1 januari 2020.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter
för trafikanordningsplaner
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 2 april 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut den 23 april 2019, § 52
 Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner (TA-planer), den 2 april 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
Sammanfattning
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram förslag till revidering av
Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner. Nämnden
föreslår att den nya taxan och avgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020.
Förslaget till ny taxa innebär en höjning av dygnsavgiften i taxan för
trafikanordningsplaner. Detta för att ge entreprenörerna ett tydligare incitament att
avsluta sina arbeten snabbare och på det viset minimera trafikstörningarna.
Vad gäller sanktionsavgifterna är förslaget en mer omfattande revidering. Skälet är
att avgiftsnivåerna har varit låga, vilket har lett till att efterlevnadsgraden av
godkända trafikanordningsplaner har varit bristfälliga. Sanktionsmöjligheterna har
varit mycket begränsade. Detta har resulterat i att avgifterna inte återspeglar
verkligheten. Ett exempel är att påverkan av trafiken och säkerheten för tredje man,
och särskilt oskyddade trafikanter, borde sanktioneras mer än vad nuvarande taxor
medger.
Det nya förslaget till taxa syftar enligt nämnden till en bättre efterlevnad av
godkända trafikanordningsplaner, ett rättvisare sanktionsunderlag som speglar
överträdelserna och framförallt en tryggare trafikantmiljö.
Stadsledningskontoret har granskat förslaget till taxa och sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner och har inga synpunkter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
den 2 april 2019 antas och gäller från och med 1 januari 2020.
Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Karin Lindbom
tf. avdelningschef

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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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter
för trafikanordningsplaner
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 2 april 2019
 Förslag till Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för
trafikanordningsplaner den 2 april 2019
Sammanfattning
Förslaget på ny taxa innebär en höjning av dygnsavgiften i taxan för
trafikanordningsplaner. Detta för att ge entreprenörerna ett tydligare incitament att
avsluta sina arbeten snabbare och på det viset minimera trafikstörningarna.
Vad gäller sanktionsavgifterna är förslaget en mer omfattande revidering. Skälet är
att avgiftsnivåerna har varit låga, vilket har lett till att efterlevnadsgraden av
godkända trafikanordningsplaner har varit bristfälliga. Sanktionsmöjligheterna har
varit mycket begränsade. Detta har resulterat i att avgifterna inte återspeglar
verkligheten. Ett exempel är att påverkan av trafiken och säkerheten för tredje man,
och särskilt oskyddade trafikanter, borde sanktioneras mer än vad nuvarande taxor
medger.
Det nya förslaget till taxa syftar till en bättre efterlevnad av godkända
trafikanordningsplaner, ett rättvisare sanktionsunderlag som speglar överträdelserna
och framförallt en tryggare trafikantmiljö.
Förslag till beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
den 2 april 2019 antas och gäller från och med 1 januari 2020.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.se
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Bakgrund
Vägmärkesförordningen (VMF) 8 kap 4 §, anger att anordningar får sättas upp,
underhållas eller tas bort av den som enligt 1 kap 6 § är väghållare. Staden som
väghållare har dock möjlighet att bemyndiga den som tillfälligt anordnar ett arbete
på stadens vägnät att genomföra en trafikreglering enligt en av väghållaren godkänd
trafikanordningsplan. Detta bemyndigande ger anordnaren tillfällig rätt att sätta upp,
ta ner eller utföra annan ändring av trafikregleringen på del av stadens vägnät.
Den reviderade taxan för handläggning av trafikanordningsplaner och taxan för
sanktionsavgifter föreslås gälla från och med 2020-01-01.
Revideringen av sanktionsavgifterna är en omfattande och komplex ändring, vilket
behöver kommuniceras till allmänheten, beställare samt utförare innan revideringen
träder i kraft genom underhandskontakt och stadens kommunikationsplattformar.
Sanktionsavgifter
Staden ansvarar i sin roll som väghållare för tillsyn av trafikanordningsplaner och
genomför regelbundet platsbesök och inspektioner för att kontrollera att
efterlevnaden är tillfredsställande. Platsbesök görs översiktligt på flera platser medan
en inspektion görs noggrant på en på förhand slumpvis utvald arbetsplats där
staden företrädesvis har fått kunskap om eventuella större brister.
Tillsynen syftar till att efterlevnaden av trafikanordningsplanen skall förbättras och
därmed säkerställa att trafiksäkerhet och framkomlighet, för främst oskyddade
trafikanter, är god vid arbetsområde på allmän plats.
Om väghållningsmyndigheten vid platsbesök eller inspektion upptäcker avvikelser
från godkänd trafikanordningsplan eller att arbete pågår utan godkänd
trafikanordningsplan kan myndigheten ta ut sanktionsavgifter. Är förseelsen grov
eller allmänfarlig kan arbetet stoppas tills åtgärder vidtagits. Vid upptäckt av brister
ska ansvarig entreprenör/beställare meddelas om att myndigheten har
anmärkningar på arbetet. Myndigheten gör en bedömning om avvikelsen är allvarlig
och/eller om godkänd trafikanordningsplan saknas, utgår vite enligt gällande taxa.
Det har visat sig att efterlevnaden av trafikanordningsplaner i flera fall varit dålig
och att det i andra fall saknats en plan vilket har bidragit till stora brister i
trafiksäkerhet och framkomlighet. I syfte att öka efterlevnaden behöver därför
stadens tjänstepersoner ökade möjligheter att sanktionera brister. Det nya förslaget
ger möjlighet att vid en arbetsplats sanktionera en kombination av flera olika brister
som upptäcks och inte bara en avvikelse som tidigare taxa medgivit.
Sanktionsavgiften föreslås därför att öka och bli mer anpassad till avvikelsen vilket
förväntas bidra till en bättre efterlevnad än vad tidigare erhållits.
Ekonomiska konsekvenser

132

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 2019-04-02
STN
Dnr STN-0093/2019
Magnus Forsberg Wåhlin/Fredrik Leijonmarck

3 (5)

Under 2018 var antalet handlagda trafikanordningsplaner nästan 300 stycken
exklusive förlängningar. Den föreslagna höjningen av taxan för handläggning av
trafikanordningsplaner ger en ökad intäkt till staden på uppskattningsvis cirka
500-700 tkr om omfattningen 2020 är likvärdig som 2018. Höjningen av
sanktionsavgiften kommer även den att öka stadens intäkter men är svårare att
uppskatta då förhoppningen är att efterlevnaden skall förbättras.

Förslag till nya taxa och sanktionsavgifter för
Trafikanordningsplaner (TA-planer)
Förslaget innebär nya nivåer på taxor och sanktionsavgifter (exkl. moms.):
Nuvarande:

Taxa

Avgift

Handlagd och beviljad TA-plan

1000 kr + 200 kr per ansökt dygn

Handlagd och avslagen TA-plan

1500 kr

Ändring av TA-plan

1000 kr

Ändring och förlängning av TAplan

1000 kr + 200 kr per ansökt dygn

Sanktionsavgifter

Avgift

Avstängning utan godkänd TAplan

3 000 kr för första dygnet, därefter
2000 kr per påbörjat dygn.

Avvikelse mot godkänd TA-plan

2 000 kr för första dygnet, därefter
200 kr per påbörjat dygn.

Generell TA-plan

1 000 kr plus 200 kr per dygn.

Platsbesök för tillståndskontroll
som påkallats av annan part

900 kr per besök.

Förslag:

Taxa

Avgift
(exkl. moms)

Definition

Handlagd och beviljad
TA-plan

1500 kr + 300 kr per
ansökt dygn

Höjning av avgift samt
dygnstaxa.

Handlagd och avslagen
TA-plan

1500 kr
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1500 kr

Sanktionsavgifter
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Höjning av avgift.

Avgift/Anmärkning Definitioner
(exkl. moms)

A. Trafikanordningsplan
1. Godkänd TA-plan
saknas

10 000 kr vid
anträffande, därefter
1 000 kr/dygn.

2. Utebliven förlängning
av godkänd TA-plan

1 000 kr/dygn

Kan kombineras med
A3.

3. Grov avvikelse från
godkänd TA-plan

6 000 kr

Grundavgift, kan
kombineras med flera
sanktionsavgifter,
till exempel:
A3 + B1 + C1 + D1 +
D2 + E1.

B. Utmärkning saknas eller är bristfällig
1. Enstaka avvikelser av
mindre vikt

1 000 kr/avvikelse

Till exempel:
”Gående hänvisas”,
stannande- och
parkeringsförbud

2. Grundläggande
vägmärken

10 000 kr vid
anträffande, därefter
1 000 kr/dygn

Till exempel:
A20, skyltning för
styrning av
fordonstrafik/hastighet

1. När grundläggande
avstängning inte följer
godkänd TA-plan

10 000 kr

Till exempel:
arbetsområdet är farligt
för trafikanter och
personal.

2. Enstaka detaljer

1 000 kr/avvikelse

Till exempel ej
sammanlänkad
avstängning. Avsaknad
av motlägg för
nivåutjämning mot
kantsten/körplåt.

C. Fysisk avstängning
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D. Personal och arbetsområde
1. Personal saknar
godkänd varselklädsel

1 000 kr/person

2. Informationsskylt
saknas eller är otydlig

1 000 kr

När, var, hur, vem.
Ingen reklam.

3. Enstaka detaljer

1000 kr/avvikelse

Till exempel: avsaknad
av utbildningsbevis

1. Om det inte går att
komma fram och/eller
det är farligt för tredje
man att ta sig fram

6 000 kr

Ett exempel är öppet
arbetsområde där man
fritt kan ta sig in.

2. Enstaka detaljer

2 000 kr/avvikelse

Till exempel:
Bristande snöröjning
och/eller
halkbekämpning

E. Framkomlighet
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Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för
Trafikanordningsplaner (TA-planer)1
Av Vägmärkesförordningen (VMF) 8 kap 4 §, framgår att anordningar enligt VMF
inte får sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt
1 kap 6 § ansvarar för åtgärden eller den som han eller hon anlitar. Det tillstånd
som krävs för att genomföra en trafikreglering kallas för trafikanordningsplan.
Denna taxa reglerar avgifter och sanktionsavgifter förenade med
väghållningsmyndighetens handläggning av trafikanordningsplaner.

Taxa för trafikanordningsplaner
Vid handläggning av trafikanordningsplaner tas följande avgifter ut:

Taxa

Avgift

Definition

(exkl. moms)
Handlagd och beviljad TA-plan

1500 kr + 300 kr per

Granskningsavgift samt

ansökt dygn

löpande tillståndstaxa

Handlagd och avslagen TA-plan

1500 kr

Granskningsavgift

Ändring av godkänd TA-plan

1500 kr

Granskningsavgift

SBG2000, v2.0, 2017-05-03

En ansökan ska lämnas per plats och avgiften tas ut per ansökan plus en daglig
avgift. Ansökan gäller max sex månader. Om behov finns för längre tid än sex
månader behöver en ny ansökan lämnas in i god tid innan den beviljade Ta-planen
upphör gälla. Större och/eller komplexa projekt kommer innebära flera separata
TA-planer och staden bedömer i vilken omfattning det behövs delas in i etapper
och därmed olika TA-planer.
Vid akuta trafikregleringar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand,
senast nästkommande vardag. Om inte ansökan av trafikanordningsplan görs
utgår sanktionsavgift med samma belopp som vid trafikavstängning utan godkänd
trafikanordningsplan.
Vid akuta trafikregleringar, utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis,
tas inga avgifter ut.
1

Antagen av kommunfullmäktige den XX månad ÅR § XXX, gäller från och med XX månad ÅR.
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Sanktionsavgifter
Väghållningsmyndigheten har ansvaret för att trafiksäkerheten och
framkomligheten är god vid alla arbetsområden på allmän mark.
Om väghållningsmyndigheten upptäcker avvikelser från godkänd
trafikanordningsplan eller att arbete pågår utan godkänd trafikanordningsplan kan
myndigheten ta ut sanktionsavgifter. Är förseelsen grov eller allmänfarlig kan
arbetet stoppas tills åtgärder vidtagits.

Sanktionsavgifter

Avgift/Anmärkning

Definitioner

(exkl. moms)
A. Trafikanordningsplan
1.

TA-plan saknas

10 000 kr vid
anträffande, därefter
1 000 kr/dygn.

2.

Utebliven förlängning av

1 000 kr/dygn

Kan kombineras med A3.

6 000 kr

Grundavgift, kan

godkänd TA-plan
3.

Grov avvikelse från
godkänd TA-plan

kombineras med flera
sanktionsavgifter, till
exempel:
A3 + B1 + C1 + D1 + D2 +
E1.

B. Utmärkning saknas eller är bristfällig
1.

Enstaka avvikelser av

1 000 kr/avvikelse

Till exempel:
”Gående hänvisas”,

mindre vikt

stannande- och
parkeringsförbud.
2.

Grundläggande

10 000 kr vid

Till exempel:

vägmärken

anträffande, därefter

A20, skyltning för

1 000 kr/dygn

styrning av
fordonstrafik/hastighet.

C. Fysisk avstängning
1.

När grundläggande

10 000 kr

Till exempel:

avstängning inte följer

arbetsområdet är farligt

godkänd TA-plan

för trafikanter och
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personal.
2.

Enstaka detaljer

1 000 kr/avvikelse

Till exempel:
ej sammanlänkad
avstängning. Avsaknad
av motlägg för
nivåutjämning mot
kantsten/körplåt.

D. Personal och arbetsområde
1.

Personal saknar godkänd

1 000 kr/person

varselklädsel
2.

Informationsskylt saknas

1 000 kr

eller är otydlig
3.

Enstaka detaljer

När, var, hur, vem. Ingen
reklam.

1000 kr/avvikelse

Till exempel: avsaknad
av utbildningsbevis

E. Framkomlighet
1.

Om det inte går att

6 000 kr

Ett exempel är öppet

komma fram och/eller

arbetsområde där man

det är farligt för tredje

fritt kan ta sig in.

man att ta sig fram
2.

Enstaka detaljer

2 000 kr/avvikelse

Till exempel:
bristande snöröjning
och/eller
halkbekämpning.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 187

Dnr: KS-0437/2019

66 (80)

Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 9 maj 2019
 Byggnads- och tillståndsnämndens beslut den 20 maj § 55
 Förslag till revidering av Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på
offentlig plats i Sundbybergs stad
 Stadsledningskontorets skrivelse den 29 maj 2019
Sammanfattning
Byggnads- och tillståndsnämnden har tagit fram förslag på revidering av
Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats. Den föreslagna
revideringen fokuserar på att tydligt markera att framkomlighet och tillgänglighet
för trafikanter är en högt prioriterad fråga för Sundbybergs stad.
Byggnads- och tillståndsnämnden är den nämnd i Sundbyberg som ansvarar för
tillfällig upplåtelse av kommunens mark. Stadens nuvarande taxa för markupplåtelse
reviderades senast under 2009 och gäller från och med 1 januari 2010. Byggnadsoch tillståndsnämnden föreslår att den reviderade taxan börjar gälla från och med 1
juli 2019.
Stadsledningskontoret har granskat nämndens förslag till revidering av Sundbyberg
stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats. Stadsledningskontoret är
positiva till att nämnden har sett över taxan och uppdaterat med syfte att den ska
vara relevant och aktuell.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Marcus Jonsson (KD) och Beatrice Kindembe (S).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats i
Sundbybergs stad antas och börjar gälla från och med 1 juli 2019.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 9 maj 2019
 Byggnads- och tillståndsnämndens beslut den 20 maj § 55
 Förslag till revidering av Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på
offentlig plats i Sundbybergs stad
 Stadsledningskontorets skrivelse den 29 maj 2019
Sammanfattning
Byggnads- och tillståndsnämnden har tagit fram förslag på revidering av
Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats. Den föreslagna
revideringen fokuserar på att tydligt markera att framkomlighet och tillgänglighet
för trafikanter är en högt prioriterad fråga för Sundbybergs stad.
Byggnads- och tillståndsnämnden är den nämnd i Sundbyberg som ansvarar för
tillfällig upplåtelse av kommunens mark. Stadens nuvarande taxa för markupplåtelse
reviderades senast under 2009 och gäller från och med 1 januari 2010. Byggnadsoch tillståndsnämnden föreslår att den reviderade taxan börjar gälla från och med 1
juli 2019.
Stadsledningskontoret har granskat nämndens förslag till revidering av Sundbyberg
stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats. Stadsledningskontoret är
positiva till att nämnden har sett över taxan och uppdaterat med syfte att den ska
vara relevant och aktuell.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats i
Sundbybergs stad antas och börjar gälla från och med 1 juli 2019.

Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Karin Lindbom
tf avdelningschef

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
Markupplåtelse av offentlig plats regleras enligt 3 kap. Ordningslagen (1993:1617),
där polismyndigheten är tillsynsmyndighet och kommunen är en remissinstans med
veto. Kommunens rätt att ta ut avgift i samband med markupplåtelser regleras enligt
1 § Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats, m.m. Avgiften ska spegla ”[…] ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen
och övriga omständigheter”.
Byggnads- och tillståndsnämnden är den nämnd i Sundbyberg som ansvarar för
tillfällig upplåtelse av kommunens mark. Stadens nuvarande taxa för markupplåtelse
reviderades senast under 2009 och gäller från och med 1 januari 2010. Byggnadsoch tillståndsnämnden föreslår att den reviderade taxan börjar gälla från och med 1
juli 2019.
Enligt byggnads-och tillståndsnämnden är syftet med taxerevideringen att
differentiera taxan, öka framkomligheten och tillgängligheten i det offentliga
rummet samt att harmonisera avgifterna till närliggande, jämförbara kommuner.
Framförallt ur ett framkomlighets- och tillgänglighetsperspektiv bör Sundbybergs
stad ha en avgiftstaxa som speglar stadens komplexa stadsmiljö, i egenskap av
Sveriges befolkningstätaste kommun.
Byggnads-och tillståndsnämndens förslag till revidering
Den föreslagna revideringen fokuserar på att tydligt markera att framkomlighet och
tillgänglighet för trafikanter är en högt prioriterad fråga för Sundbybergs stad.
Samtidigt kommer upplåtelser för evenemang utan kommersiella intressen att
avgiftsbefrias för att främja bland andra barn- och ungdomsverksamheter,
välgörenhetsorganisationer, med flera. Vidare har några nya avgiftskategorier
introducerats för att bättre fånga upp upplåtelser som finns i Sundbybergs stad, men
som tidigare behövt nämndbeslut, till exempel sopskåp.
Detta innebär bland annat att byggetableringar får en markant höjd avgift, men att
byggnadsställningar med fri genomgång för gång- och cykeltrafik subventioneras
genom en lägre avgift. Anledningen till denna uppdelning är att framkomligheten
inte påverkas i samma utsträckning av en byggnadsställning med fri genomgång
kontra en byggetablering/-ställning som kan medföra omledning av gående och
cyklister. Avgiftsnivån för byggnadsställningar lämnas på samma nivå som i
dagsläget. Målsättningen är att byggetableringar och inhägnade arbetsområden i
största möjliga mån ska placeras inom egen fastighet eller minskas i omfattning.
Avgiften för uteserveringar föreslås att höjas för att öka framkomligheten och
tillgängligheten för trafikanter. Höjningen speglar nyttjarens fördel av platsen,
Sundbybergs stads komplexa stadsmiljö och harmoniserar väl med relevanta
avgiftsnivåer för jämförbara kommuner.
En nyhet för evenemangskategorin är införandet av avgiftsbefriade evenemang utan
kommersiellt syfte och/eller marknadsföring för flera olika verksamheter eller
organisationer.
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Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret har granskat nämndens förslag till revidering av Sundbyberg
stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats. Stadsledningskontoret är
positiv till att nämnden har sett över taxan och uppdaterat med syfte att den ska
vara relevant och aktuell. Utifrån förslaget har stadsledningskontoret inga
synpunkter.
Stadsledningskontoret hade dock gärna sett att nämnden gjort en djupare
ekonomisk analys av förslaget och hur taxan påverkar nämndens budget framöver.
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Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats i
Sundbybergs stad1
Upplåtelseändamål

Avgiftsbelopp

A

Försäljningsändamål

1

Fasta kioskplatser

70 000 kr/år eller avtal

2

Säsongsbetonade kiosker

13 500 kr/år, 1350 kr/mån

Förtydligande

eller mobila kiosker
3

Torgplats/försäljning
a.

Normalt läge

1 430 kr/mån (90 kr/m2),
400 kr/vecka

b.

Särskilt gott läge

2 500 kr/mån (160 kr/m2),
700 kr/vecka

c.

Mindre

350 kr/vecka

Max 3 m2

gatuförsäljning
d.

Julgrans-försäljning

1 650 kr/plats/säsong
825 kr/plats/säsong för ideella
föreningar i Sundbyberg.

4

Uteservering
a.

Säsongsmässiga

500 kr/m2/säsong

15 april – 15 oktober

uteserveringar

SBG2000, v2.0, 2017-05-03

b.

5

Permanenta

Avgift enligt A.4.a. eller enligt

anordningar

särskilt avtal

Övrigt

Säsong:

Tillämpbar avgiftskategori A

Bygglovspliktiga

Saknas
avgiftskategori väljs
lämplig kategori i A

1

Beslutad av kommunfullmäktige den XXX 2019, § , gäller från och med 1 juli 2019
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B

Byggverksamhet

1

Byggetablering
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100 kr/m2/mån
Lägst: 3 000 kr

Ett avgränsat
område för
byggnationsrelatera
de ändamål, såsom
upplag, bod,
container,
oregistrerade
arbetsfordon, mm.

2

Byggnadsställningar

40 kr/m2/mån
Lägst: 2 000 kr

1,5 meter fri
gångbanebred
genom ställningen
eller runt
ställningen.
Undantag kan
medges om
gångbanans
ursprungliga bredd
är under 1,5 meter.
Annars väljs B1

3

Fristående objekt

Första påbörjade veckan 1 000

(container, bod,

kr

byggsäck)
4

*Per påbörjad vecka

Härutöver 500 kr/v*

Fristående

Första påbörjade veckan 1 150

fordon/Mobilkran

kr
Härutöver 550 kr/v*

5

Byggskylt
a.

Under 15 m2 total

Ingen avgift

skyltyta
b.

Över 15 m2 total

Utformas enligt
Sundbybergs stads

120 kr/mån/m2 skyltyta

Tekniska handbok

skyltyta
6

Övrigt

Tillämpbar avgiftskategori B

Saknas
avgiftskategori väljs
lämplig kategori i B
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C

Övriga upplåtelser

1

Affischtavlor och

SID 3 /4

1 050 kr/ m2 affischerad yta/år

affischpelare
2

Skyltar <1 kvm

550 kr/år

3

Tidningsställ, etc.

1350 kr/plats/år

4

Filminspelning

4 000 kr/dygn

5

Cirkus

5 500 kr/dygn

6

Evenemang/Aktivitet
a.

Avgiftsbefriade

Sammankomst enligt OL 2 kap

Exv. Opinionsyttring

1§p1

eller demonstration

Hjälpverksamhet med 90konto
Icke kommersiella

Exv.

evenemang/aktivitet för barn

Valborgsfirande,

och ungdom

marknader/
insamling för
barn- och
ungdomsföreningar,
etc.

Icke kommersiella
evenemang/aktivitet
anordnade
b.

Kommersiella
evenemang

7

8

9

Sopskåp

Teknikbod el. liknande

Övrigt

Mindre: 550 kr/dygn
Större: 3 000 kr/dygn
1 000 kr/behållare/år eller

Enligt taxa eller

enligt avtal

avtal

9 500 kr/plats/år eller enligt

Enligt taxa eller

avtal

avtal

Tillämpbar avgiftskategori C

Saknas
avgiftskategori väljs
lämplig kategori i C

Allmänna bestämmelser
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Renhållning och övrigt underhåll
Tillståndshavaren ska hålla disponerat område i så välordnat skick som med hänsyn till
dispositionen är möjligt och ska i anslutning härtill ombesörja erforderlig renhållning,
snöröjning och sandning.
Tillståndshavaren ska även vid behov där markdispositionen så föranleder svara för
vinterväghållningen inom angränsade områden där normal kommunal vinterväghållning
inte sker liksom inom angränsade område där vinterväghållning hindras av
markdispositionen.

Avgiftsreglering
Avgiftsbeloppen avrundas till närmaste tiotal kronor och indexuppräknas med oktober
2019 års prisnivå och räknas årligen upp enligt konsumentprisindex, KPI, med oktober
som basmånad. Justering av uppräknad avgift görs från 1000-tal till jämna 100-tal och
från 100-tal till 10-tal.
Moms tillkommer inte på avgiftsbeloppen.
Nedsättning eller medgivande av avgiftsbefrielse av taxa för vissa markupplåtelser på
offentlig plats i Sundbybergs stad får fattas av den nämnd som ansvarar för
verksamhetsområdet.
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Byggnads- och tillståndsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

§ 55

Dnr: BTN-0373/2019

20 (21)

Revidering av Sundbybergs stads taxa för vissa
markupplåtelser på offentlig plats i Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Förslag till Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad den 15 maj 2019
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 9 maj 2019
Sammanfattning
I takt med att Sundbybergs stad förtätas och växer är det viktigt att säkerställa
framkomligheten för trafikanter i gatumiljön. Utifrån detta perspektiv har
förvaltningen valt att revidera och komplettera ”Sundbybergs stads taxa för vissa
markupplåtelser på offentlig plats i Sundbybergs stad” utifrån rådande lagstiftning
och en jämförelse med grannkommunernas avgiftsnivåer.
Bland annat omfattar förslaget en avgiftsbefrielse för markupplåtelser utan
kommersiella inslag för barn- och ungdomsverksamhet och hjälporganisationer med
90-konto.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gustaf Joelsson (KD), Inger Gran (L), Ina
Djurestål (M), Kjell Söderstam (S) och Beatrice Kindembe (S).
Yrkanden
 Bifall till det utsända förslaget
 M och KD-ledamöternas yrkande på avslag
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden avslår M och
KD- ledamöternas yrkande och beslutar enligt utsänt förslag till beslut.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
Byggnads- och tillståndsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Förslag till Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad den 15 maj 2019 fastställs.
2. Byggnads och tillståndsnämnden föreslår att den nya taxan börjar gälla från
och med den 1 juli 2019.
Reservation
M och KD-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Byggnads- och tillståndsnämnden

Revidering av Sundbybergs stads taxa för vissa
markupplåtelser på offentlig plats i Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Förslag till Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad den 15 maj 2019
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 9 maj 2019
Sammanfattning
I takt med att Sundbybergs stad förtätas och växer är det viktigt att säkerställa
framkomligheten för trafikanter i gatumiljön. Utifrån detta perspektiv har
förvaltningen valt att revidera och komplettera ”Sundbybergs stads taxa för vissa
markupplåtelser på offentlig plats i Sundbybergs stad” utifrån rådande lagstiftning
och en jämförelse med grannkommunernas avgiftsnivåer.
Bland annat omfattar förslaget en avgiftsbefrielse för markupplåtelser utan
kommersiella inslag för barn- och ungdomsverksamhet och hjälporganisationer med
90-konto.
Förslag till beslut
Byggnads- och tillståndsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Förslag till Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig
plats i Sundbybergs stad den 15 maj 2019 fastställs.
2. Beslutet gäller omedelbart efter kommunfullmäktiges antagande.

Bakgrund
Byggnads- och tillståndsnämnden har efterfrågat en översyn och revidering av
avgiftstaxan gällande markupplåtelse på offentlig plats. Markupplåtelse av offentlig
plats regleras enligt 3 kap. Ordningslagen (1993:1617), där Polismyndigheten är
tillsynsmyndighet och kommunen är en remissinstans med veto. Kommunens rätt
att ta ut avgift i samband med markupplåtelser regleras enligt 1 § Lag (1957:259) om
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Avgiften ska spegla ”[…] ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna,
kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter”1.

1

(Sveriges Riksdag, 2019)
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Syftet med taxerevideringen är att differentiera taxan, öka framkomligheten och
tillgängligheten i det offentliga rummet samt att harmonisera avgifterna till
närliggande, jämförbara kommuner. Framförallt ur ett framkomlighets- och
tillgänglighetsperspektiv bör Sundbybergs stad ha en avgiftstaxa som speglar stadens
komplexa stadsmiljö, i egenskap av Sveriges befolkningstätaste kommun2.
Nulägesbeskrivning
Sundbybergs stad har generellt sätt en avgiftstaxa som är betydligt lägre än andra
grannkommuner med likande komplexa stadsmiljöer, se tabell för jämförelse mellan
Sundbybergs stad, Solna stad, Järfälla kommun och Stockholms stad, se bilaga 1.
Sundbybergs stad har en något snedvriden avgiftstaxa. Flera
markupplåtelsekategorier har samma avgift oavsett var i staden den befinner sig. Ett
exempel är att en byggetablering eller uteservering i centrala Sundbybergs har
samma avgift som en i villakvarter eller förortsområden. Dagens avgiftstaxa tar
ingen större hänsyn till nyttjarens fördel av platsen3 eller platsens trafikflöden. Till
denna revidering har inga zon-/områdesuppdelning tagits fram, men på sikt bör en
uppdelning likt Stockholms stads zonuppdelning (A-D-zoner) introduceras för att
bättre spegla nyttjarens fördel av platsen.
Konsekvensanalys
Nollalternativ
Om avgiftsnivån lämnas oförändrad kommer Sundbyberg stad ha en markant lägre
avgiftstaxa än jämförbara kommuner i närområdet. Detta får till följd att
upplåtelserna inom Sundbybergs stad får en större utbredning och varar längre än i
jämförbara grannkommuner såsom Solna stad, Stockholms stad och Järfälla
kommun. En avgiftsjämförelse mellan Sundbybergs stad och ovan nämnda
kommuner finns i Bilaga 1.
Konsekvensanalys av förvaltningens förslaget
Den föreslagna revideringen fokuserar på att tydligt markera att framkomlighet och
tillgänglighet för trafikanter är en högt prioriterad fråga för Sundbybergs stad.
Samtidigt kommer upplåtelser för evenemang utan kommersiella intressen att
avgiftsbefrias för att främja bland andra barn- och ungdomsverksamheter,
välgörenhetsorganisationer, med flera. Vidare har några nya avgiftskategorier
introducerats för att bättre fånga upp upplåtelser som finns i Sundbybergs stad, men
som tidigare behövt nämndbeslut, till exempel sopskåp, se Bilaga 2.
Detta innebär bland annat att byggetableringar får en markant höjd avgift, men att
byggnadsställningar med fri genomgång för gång- och cykeltrafik subventioneras
genom en lägre avgift. Anledningen till denna uppdelning är att framkomligheten
inte påverkas i samma utsträckning av en byggnadsställning med fri genomgång
kontra en byggetablering/-ställning som kan medföra omledning av gående och
cyklister. Avgiftsnivån för byggnadsställningar lämnas på samma nivå som i
2
3

(SCB, 2019)
(Sveriges Riksdag, 2019)
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dagsläget. Målsättningen är att byggetableringar och inhägnade arbetsområden i
största möjliga mån ska förpassas inom egen fastighet eller minskas i omfattning.
Avgiften för uteserveringar föreslås att höjas för att öka framkomligheten och
tillgängligheten för trafikanter. Höjningen speglar nyttjarens fördel av platsen,
Sundbybergs stads komplexa stadsmiljö och harmoniserar väl med relevanta
avgiftsnivåerna för jämförbara kommuner, se Bilaga 1.
En nyhet för evenemangskategori är införandet av avgiftsbefriade evenemang utan
kommersiellt syfte och/eller marknadsföring för flera olika verksamheter eller
organisationer, enligt Bilaga 2.
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Referenser
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Bilaga 1, Avgiftsjämförelse med grannkommunerna utifrån gällande
avgiftstaxa (Sundbybergs avgiftstaxa = 100 %)
Upplåtelse
Avgift
Solna
Järfälla
Sthlm

Fasta kioskplatser

Säsongsbetonade
kiosker eller mobila
kiosker

70000 kr/år
Saknas
eller avtal (finns
inga i dagsläget)

Lägst: 35
%

13500 kr/år,
1350 kr/mån

Normalt
läge: 111
%

Saknas

Högst: 200
%

Gott läge:
444 %
Torgplats/försäljnin Normalt läge:
g
1430 kr/mån
Gott läge: 2500
kr/mån
Mindre: 350
kr/vecka
Julgran: 1650
kr/plats/säson
g (825 kr för
ideella
föreningar i
Sbg).
Uteservering

Normalt
läge: 146
%

Normalt
läge: 196
%

Gott läge:
227 %

G-läge:
206 %

Tillfällig:
100 %

Tillfällig:
185 %

Julgransf.:
121 %

Julgransf.:
157 %

Lägst: 4 %
Högst: 560
%
Lägst: 21
%
Högst:
3000 %
Lägst: 574
%
Högst: 642
%
Tillfällig:
Saknas
Julgransf.:
Lägst: 149
%
Högst: 280
%

Säsong: 385
N-läge: 78
kr/kvm/säsong %

N-läge: 81
%

N-läge: 90
%

(15 april-15
okt)

G-läge:
156 %

G-läge:
108 %

G-läge:
330 %

Permanent: 385
kr/kvm/säsong
el. avtal
Affischtavlor

1050 kr/kvm
affischerad
yta/år

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Skyltar <1 kvm

550 kr/år

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Tidningsställ, etc.

1350
kr/plats/år

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Filminspelning

2300 kr/dag

130 %

90 %

265 %
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Lägst: 97
%
Högst: 240
%

Kommersiella
evenemang

Mindre: 550
kr/dag

90 %

189 %

Saknas

156 %

Större: 3000
kr/dag
Byggetablering

40
kr/kvm/mån

Svår
jämförelse

300 %
(centrum)
186 %

260 %
Lägst:
2077

Lägst: 2000 kr

Lägst läge:
259 %
Högst läge:
899 %
Lägst:
3753

Container/friståend
e byggbod

< 3 dygn 430
kr (143,33
kr/dygn)

174 %

91 %

Svårt att
jämföra
(relativt låg
avgift)

150 %

311 %

127 %

Ej relevant

Ej relevant

Ej relevant

Svår att
jämföra

Svår att
jämföra

Svår att
jämföra

Härutöver 360
kr/v
Mobilkran

<3 dygn 500 kr
(166,67
kr/dygn)
Härutöver 450
kr/v

Byggskyltar

8800
kr/plats/år
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Bilaga 2, Förslag till avgiftstaxa:
Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats i
Sundbybergs stad4
Upplåtelseändamål
Avgiftsbelopp
Förtydligande

A

Försäljningsändamål

1

Fasta kioskplatser

70000 kr/år eller avtal

2

Säsongsbetonade
kiosker eller mobila
kiosker

13500 kr/år, 1350 kr/mån

3

Torgplats/försäljning

4

a. Normalt läge

1430 kr/mån (90 kr/m2),
400 kr/vecka

b. Särskilt gott läge

2500 kr/mån (160 kr/m2),
700 kr/vecka

c. Mindre
gatuförsäljning

350 kr/vecka

d. Julgransförsäljning

1650 kr/plats/säsong
825 kr/plats/säsong för
ideella föreningar i
Sundbyberg.

Uteservering
a. Säsongsmässiga
uteserveringar

500 kr/m2/säsong

Säsong:
15 april – 15
oktober

b. Permanenta
anordningar

Avgift enligt A.4.a. eller
enligt särskilt avtal

Bygglovspliktiga

Tillämpbar avgiftskategori
A

Saknas
avgiftskategori
väljs lämplig
kategori i A

100 kr/m2/mån

Ett avgränsat
område för
byggnationsrelater
ade ändamål,

5

Övrigt

B

Byggverksamhet

1

Byggetablering

Lägst: 3000 kr

4

Max 3 m2

Antagen av kommunfullmäktige den XX mån 2019 § ??? och gäller från och med den 1 januari 2020
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såsom upplag,
bod, container,
oregistrerade
arbetsfordon, mm.
2

Byggnadsställningar

40 kr/m2/mån
Lägst: 2000

1,5 meter fri
gångbanebred
genom ställningen
eller runt
ställningen.
Undantag kan
medges om
gångbanans
ursprungliga bredd
är under 1,5 meter.
Annars väljs B1

3

4

Fristående objekt
(container, bod,
byggsäck)

Första påbörjade veckan
1000 kr

Fristående
fordon/Mobilkran

Första påbörjade veckan
1150 kr

*Per påbörjad
vecka

Härutöver 500 kr/v*

Härutöver 550 kr/v*
5

Byggskylt
a. Under 15 m2 total
skyltyta

Ingen avgift

b. Över 15 m2 total
skyltyta

120 kr/mån/m2 skyltyta

6

Övrigt

Tillämpbar avgiftskategori
B

C

Övriga upplåtelser

1

Affischtavlor och
affischpelare

1050 kr/ m2 affischerad
yta/år

2

Skyltar <1 kvm

550 kr/år

3

Tidningsställ, etc.

1350 kr/plats/år

4

Filminspelning

4000 kr/dygn

Utformas enligt
Sundbybergs stads
Tekniska handbok

Saknas
avgiftskategori
väljs lämplig
kategori i B
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5500 kr/dygn
Sammankomst enligt OL 2
kap 1 § p 1

Exv.
Opinionsyttring
eller
demonstration

Hjälpverksamhet med 90konto
Icke kommersiella
evenemang/aktivitet för
barn och ungdom

Exv.
Valborgsfirande,
marknader/insamli
ng för barn- och
ungdomsföreninga
r, etc.

Icke kommersiella
evenemang/aktivitet
anordnade
b. Kommersiella
evenemang

Mindre: 550 kr/dygn
Större: 3000 kr/dygn

7

Sopskåp

1000 kr/behållare/år eller
enligt avtal

Enligt taxa eller
avtal

8

Teknikbod el. liknande

9500 kr/plats/år eller enligt
avtal

Enligt taxa eller
avtal

9

Övrigt

Tillämpbar avgiftskategori
C

Saknas
avgiftskategori
väljs lämplig
kategori i C

Allmänna bestämmelser
Renhållning och övrigt underhåll
Tillståndshavaren ska hålla disponerat område i så välordnat skick som med hänsyn
till dispositionen är möjligt och ska i anslutning härtill ombesörja erforderlig
renhållning, snöröjning och sandning.
Tillståndshavaren ska även vid behov där markdispositionen så föranleder svara för
vinterväghållningen inom angränsade områden där normal kommunal
vinterväghållning inte sker liksom inom angränsade område där vinterväghållning
hindras av markdispositionen.
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Avgiftsreglering
Avgiftsbeloppen avrundas till närmaste tiotal kronor och indexuppräknas med
oktober 2019 års prisnivå och räknas årligen upp enligt konsumentprisindex, KPI,
med oktober som basmånad. Justering av uppräknad avgift görs från 1000-tal till
jämna 100-tal och från 100-tal till 10-tal.
Moms tillkommer inte på avgiftsbeloppen.
Nedsättning eller medgivande av avgiftsbefrielse av taxa för vissa markupplåtelser
på offentlig plats i Sundbybergs stad får fattas av den nämnd som ansvarar för
verksamhetsområdet.
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Utveckling av Örskolan. Godkännande av förstudie och beslut
om att inleda programarbete
Beslutsunderlag
 Stadsledningskontorets skrivelse 22 maj 2019
 Förstudie 20 maj 2019
 Funktionsbeskrivning 30 oktober 2018
 Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 § 219, finns i diariet
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse
den 3 juni 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 om den fortsatta inriktningen för
Örskolan. Beslutet innebar att nya lokaler för Örskolan ska ägas och förvaltas av
staden. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ansvara för att genomföra en förstudie
och Sundbybergs stadshus AB uppmanades att ge Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
i uppdrag att organisera och bemanna projektet.
Stadsledningskontoret har genomfört en förstudie i enlighet med beslutet.
Förstudien är baserad på framtagen funktionsbeskrivning för nybyggnation av
Örskolan daterad den 30 oktober 2018. Grunden för riktvärden och kvalitetskrav
följer stadens principer för lokalförsörjning och lokalplaneringsprocess.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har organiserat och bemannat projektet. En
projektorganisation har etablerats med styrgrupp, projektgrupp samt
referensgrupper inkluderande beskrivning av syftet med de olika grupperna.
Förstudien omfattar beskrivning av projektorganisationen, målkriterier, fastighetens
förutsättningar, utformningsidé, kalkyl och tidsplan samt risker. Kostnaden för
programarbetet bedöms uppgå till 5 mnkr.
Stadsledningskontoret konstaterar att utifrån kommunfullmäktige beslut i april 2019
så är en förstudie genomförd och projektet för det fortsatta arbetet är organiserat
och bemannat. I enlighet med förstudiens slutsatser behöver arbetet med att planera
byggnaderna enligt funktionsbeskrivningen 2018 och det förstudiematerial som togs
fram för projektet 2016 fördjupas i programskedet. Därtill behöver verksamhetens
behov och krav för respektive rum närmare preciseras i rumsfunktioner. De första
kostnadsuppskattningarna och riskbedömningarna har genomförts men behöver
fördjupas i programskedet.
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Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Axel Conradi (M) yrkar bifall till Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 3 juni 2019 innebärande att arbetet
med att utveckla Örskolan fortskrider i enlighet med inriktningsbeslutet om fortsatt
utveckling av Örskolan den 26 juni 2017, § 255.
Stefan Bergström (C) yrkar bifall till det utsända förslaget.
Under överläggningen yttrar sig Marcus Jonsson (KD) och Anders Ocklind (C) i
övrigt.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända och dels det av
Axel Conradi (M) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på de båda
förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förstudie avseende investeringsprojekt 90308, Örskolan, 20 maj 2019,
godkänns.
2. Programarbete för investeringsprojektet ska genomföras.
3. Investeringsmedel för programarbetet fastställs till sammanlagt 5 mnkr.
4. Kommunstyrelsen ansvarar för att genomföra programarbetet med start
2019.
5. Finansiering för 2019 sker inom kommunstyrelsens befintliga
investeringsram.
6. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2020 och framåt.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet.
____
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Kommunstyrelsen

Utveckling av Örskolan. Godkännande av förstudie och beslut
om att inleda programarbete
Beslutsunderlag
 Stadsledningskontorets skrivelse 22 maj 2019
 Förstudie 20 maj 2019
 Funktionsbeskrivning 30 oktober 2018
 Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 § 219, finns i diariet
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 om den fortsatta inriktningen för
Örskolan. Beslutet innebar att nya lokaler för Örskolan ska ägas och förvaltas av
staden. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ansvara för att genomföra en förstudie
och Sundbybergs stadshus AB uppmanades att ge Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
i uppdrag att organisera och bemanna projektet.
Stadsledningskontoret har genomfört en förstudie i enlighet med beslutet.
Förstudien är baserad på framtagen funktionsbeskrivning för nybyggnation av
Örskolan daterad den 30 oktober 2018. Grunden för riktvärden och kvalitetskrav
följer stadens principer för lokalförsörjning och lokalplaneringsprocess.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har organiserat och bemannat projektet. En
projektorganisation har etablerats med styrgrupp, projektgrupp samt
referensgrupper inkluderande beskrivning av syftet med de olika grupperna.
Förstudien omfattar beskrivning av projektorganisationen, målkriterier, fastighetens
förutsättningar, utformningsidé, kalkyl och tidsplan samt risker. Kostnaden för
programarbetet bedöms uppgå till 5 mnkr.
Stadsledningskontoret konstaterar att utifrån kommunfullmäktige beslut i april 2019
så är en förstudie genomförd och projektet för det fortsatta arbetet är organiserat
och bemannat. I enlighet med förstudiens slutsatser behöver arbetet med att planera
byggnaderna enligt funktionsbeskrivningen 2018 och det förstudiematerial som togs
fram för projektet 2016 fördjupas i programskedet. Därtill behöver verksamhetens
behov och krav för respektive rum närmare preciseras i rumsfunktioner. De första
kostnadsuppskattningarna och riskbedömningarna har genomförts men behöver
fördjupas i programskedet.

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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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förstudie avseende investeringsprojekt 90308, Örskolan, 20 maj 2019,
godkänns.
2. Programarbete för investeringsprojektet ska genomföras.
3. Investeringsmedel för programarbetet fastställs till sammanlagt 5 mnkr.
4. Kommunstyrelsen ansvarar för att genomföra programarbetet med start
2019.
5. Finansiering för 2019 sker inom kommunstyrelsens befintliga
investeringsram.
6. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2020 och framåt.

Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Karin Lindbom
tf avdelningschef
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 om ny inriktning för Örskolan.
Stadsledningskontoret har genomfört en förstudie och Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB har organiserat och bemannat projektet.
Enligt Sundbybergs stads styrmodell med principer för investeringar fattas de
strategiska investeringsbesluten av kommunfullmäktige i etapper.
Ärendet
Stadsledningskontoret har genomfört en förstudie i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Förstudien är baserad på framtagen
funktionsbeskrivning för nybyggnation av Örskolan daterad den 30 oktober 2018.
Grunden för riktvärden och kvalitetskrav följer stadens principer för
lokalförsörjning och lokalplaneringsprocess. I förstudien har en skolbyggnad med
maximalt 21 skolklasser från förskoleklass till årskurs 6 samt en sporthall studerats.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har organiserat och bemannat projektet. En
projektorganisation har etablerats med styrgrupp, projektgrupp samt
referensgrupper inkluderande beskrivning av syftet med de olika grupperna.
Projektet har även utsett projektledare, arkitekt och planarkitekt.
Arbetet med att planera byggnaderna enligt funktionsbeskrivningen 2018 och det
förstudiematerial som togs fram för projektet 2016 kommer att fördjupas i
projektets programskede. I programskedet kommer verksamhetens behov och krav
för respektive rum att närmare preciseras i rumsfunktioner.
Utformning
Skolans utformning följer tidigare framtagen funktionsbeskrivning. Det betyder
samma dimensionering med maximalt 630 elever och tre paralleller för årskurs F-6.
Byggnaden ska uppnå kraven för minst miljöbyggnad silver och byggas giftfritt i
enlighet med definition i SundaHus. Inom ramen för projekteringstiden kommer
möjligheten för solceller att utredas.
Skolan kommer utformas utifrån den planerade verksamhetens uttalade målkriterier
vad gäller till exempel flexibilitet, lärande, tillgänglighet, trygghet och social
interaktion. Vidare ska skolan ha ett naturligt nav som samlingsplats. Framtagandet
av inledande idéskisser pågår för att visualisera hur en möjlig skola och idrottshall
kan placeras och dess interiöra och exteriöra utformning kan tänkas bli.
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Tidplan
Behovet av skolan är stort och det är främst tidplanen för detaljplanen som är
kritisk för när skolan kan tas i bruk. En huvudtidplan har tagits fram som visar på
att en invigning till höstterminen 2023 förutsätter att en nödvändig
fastighetsreglering kan ske parallellt med projektet. I händelse av att detaljplanen
överklagas förväntas invigningen komma att försenas med 12-18 månader.
Beslut om att gå ut på samråd planeras kvartal till kvartal 4 2019 och granskning till
kvartal 1 2020. Beslut om projektering och genomförande planeras ske i slutet av
2019.
Ekonomi
Investeringskostnaden för skolan är i förstudien preliminärt bedömd till ett spann
mellan 280-350 mnkr samt för idrottshallen till 50-65 mnkr. Förstudien pekar på ett
flertal tekniska och ekonomiska risker som behöver utredas mer i projektets
programskede.
Flera grundläggande utredningar kommer att genomföras i projektets programfas
tillsammans med programarbetet för de olika rummen. Kostnaden för
programfasen bedöms komma att uppgå till 5 mnkr inklusive kostnader för interna
och externa kostnader för detaljplanearbetet.
Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och stadens befintliga
avskrivningsmodell beräknas hyran för Örskolan exklusive sporthallen vid
färdigställande att hamna på mellan 15,5 till 20 mnkr per år och sporthallen på
ytterligare 3 till 4 mnkr per år.
Identifierade risker
Förutom identifierade risker utifrån tidplanen pekar förstudien på ett antal
ekonomiska risker. Exempelvis skolans exakta utformning och placering,
marksanering, omdragning av VA-ledningar och skyddsrumskostnader. Ett av
syftena med programarbetet är att reducera de ekonomiska riskerna inför beslut om
projektering och genomförande.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret konstaterar att utifrån kommunfullmäktige beslut i april 2019
så är en förstudie genomförd och projektet för det fortsatta arbetet är organiserat
och bemannat. I enlighet med förstudiens slutsatser behöver arbetet med att planera
byggnaderna enligt funktionsbeskrivningen 2018 och det förstudiematerial som togs
fram för projektet 2016 fördjupas i programskedet. Därtill behöver verksamhetens
behov och krav för respektive rum närmare preciseras i rumsfunktioner. De första
kostnadsuppskattningar och riskbedömningar har genomförts men behöver
fördjupas i programskedet.
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Förord
Enligt beslut av Kommunfullmäktige 2017-06-28 KS-0295/2016 skall Staden upphandla
nybyggnation, tillika möjlig blivande hyresvärd för Örskolan och dess nya lokaler utifrån
Stadens krav. I enlighet med beslutet i kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsen
föreslagen upphandlingsmetod 2018-03-12. Konkurrenspräglad dialog rekommenderades
som upphandlingsmetod. Till skillnad från traditionell upphandling är
upphandlingsmetoden funktionsinriktad.
Det kan göras genom att nyttja deras kompetens och erfarenhet att utforma
byggnadslösningar innan upphandlingsunderlaget färdigställs.
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1

Grundskola F-6

Syfte och förutsättningar
Syftet med denna upphandling är att tillskapa skollokaler och sporthall samt förvaltning av
dessa som över tid ger de bästa fysiska förutsättningarna för den pedagogiska
verksamheten. För sporthallen, till del även allmänhetens och föreningslivets nyttjande.
Skolan och sporthall byggs, ägs och förvaltas av en extern ägare. Staden tecknar ett
hyresavtal över 25 år. Staden tar fram och beslutar om detaljplan inom området
(detaljplanearbetet kan pågå under upphandlings- och projekteringsfas).
Staden upplåter marken med ett tomträttsavgäldsavtal under 25 år. Tomträttsavgäldens
storlek värderas marknadsmässigt. Idag finns plats för skyddsrum i befintlig fastighet (ca
250 platser). Behov av antal skyddsrumsplatser i nya skolan bedöms och inarbetas som ett
krav i upphandlingsunderlaget.
Funktionsbeskrivningen tillsammans med allt som uppges i alla andra underlag skall ingå i
den hyra som lämnas. Den kvalitativa värderingen med hjälp av utvärderingskriterier
används endast för utvärderingen och kan inte medföra någon förändring av den lämnade
hyran. Allt skall således ingå i hyran.

Allmän information
Driftsform: Kommunal.
Pedagogisk inriktning: Grundskola
Organisation: 3-parallellig F-6.
Kapacitet
Antalet elever som vistas i skolan samtidigt bedöms uppgå till 600 stycken.
Antal klasser: 21. Därtill kommer cirka 80 anställda.
Genomsnittligt antal barn per klass: 26 per klass F-3 och 28 per klass 4 - 6. Klassrummen
dimensioneras för 30 elever, samt 4-5 vuxna (personal). LOA-ytor för skolan bör inte
överstiga 8-10 kvm/elev. Personalutrymmen, kontor, städutrymmen och tekniska
utrymmen (fläktrum, soprum) ingår inte. Dessa utrymmen bör inte överstiga 1 kvm/barn.
Staden ställer krav på stor tillgänglighet. Tillgänglighet bedöms och följer gällande
lagstiftning inom området. Flexibel planlösning mellan förskoleklass och övriga klasser på
skolan. Lokalerna och utemiljön ska vara ändamålsenliga och utveckla och stimulera
elevernas lärande.
Kvalitet och energimål
Staden ställer krav på en giftfri skola. Beträffande materialval i skola, sporthall och för
utemiljö ska SundaHus rekommendationer gälla för att bl.a. undvika farliga ämnen i
material. Staden ställer krav på att allt material som används, i så stor utsträckning som
möjligt, ska vara enligt SundaHus nivå A eller B, varav minst 25 % av materialet ska
uppfylla nivå A. Avvikelser från nivå A eller B ska motiveras och godkännas av staden. Även
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installationer ska klara en utvärdering och inte bara råmaterialet. Giftfrihet och kraven för
SundaHus i alla dess delar måste garanteras vid lämnande av anbud.
Miljöbyggnad Silver i alla dess delar gäller som basnivå. Silvernivån i alla dess delar måste
garanteras vid lämnande av anbud. Förutom det kommer Staden i utvärderingen att
premiera högre nivåer för energianvändning, andel förnybar energi varav lokalt
producerad samt dessutom stommens och grundens klimatpåverkan. Uppvärmningskälla
(bergvärme alternativt fjärrvärme) bör hyresvärden bedöma och besluta tillsammans med
Staden längre fram i projektet. Generellt sett ingen installation av kyla förutom i köksdelen.
Utemiljö
Referensobjekt – Sundbybergs stads skolor, Lilla Alby samt Ursviksskolan.
Utemiljöerna ska främja resande till fots, med cykel och kollektivtrafik, i enlighet med
stadens mobilitetsprogram övergripande strategier.
Cykelparkering ska ha en logisk placering i anslutning till entréer till skolgården och ska
rymmas på fastigheten i enlighet med stadens mobilitetsnorm. Cykelparkeringarna ska
vara av god kvalitet vilket innebär att de ska vara lättillgängliga och möjliggöra ramlåsning.
Väderskyddad cykelparkering är önskvärd. Det ska finnas 0,5-0,7* cykelparkeringsplatser
per skolelev och anställd. För idrottsanläggning gäller 40-80* cykelparkeringsplatser per
100 besökare. Samordnas om möjligt mellan skola och sporthall.
Bilparkering samordnas mellan skola och sporthall och ska lösas inom fastigheten.
Parkering för rörelsehindrade i enlighet med lagkrav inom fastigheten. Stadens
mobilitetsnorm gäller. En utredning krävs för att ge underlag till bedömning av lämpligt
antal parkeringsplatser för bil.
Angöring till skolan ska ske på fastigheten. Transporter till och från byggnaderna ska
anläggas så att en trafiksäker situation uppnås för elever, personal och besökare. Önskvärt
är att leveranser och avfallshantering skiljs från övrig angöring (t ex hämta-/lämnatrafik) i
samråd med stadens planarkitekter och trafikplanerare.
Skolgården skall ej kunna nyttjas som allmän plats under skoltid och då minimera åtkomst
för obehöriga. Allmänna gång-och cykelstråk, anlagda eller spontana får till exempel ej
passera genom skolgård.
Skolgården ska anpassas efter de olika åldrarna och ge möjlighet för lekens olika
drivkrafter såsom att träna uppfattningsförmåga och kroppskontroll. Gården bör vara
varierad med många platser av olika karaktär, skapa förutsättningar för delaktighet och
inflytande samt erbjuda både solljus och skugga. Jämställdhet ska beaktas för både kön och
funktionsbehov. Skolgårdens belysning ska ta hänsyn till trygghet och lek.
*Staden gör en bedömning utifrån önskad målbild och utgår alltid från den högre siffran.

Skolans lokaler
Skolans lokaler ska ge förutsättningar för lärande och trygghet och ska inte begränsas i sin
rumsliga utformning utan bygga på en hänsyn till barn och elevers olika behov. Lokalerna
ska stödja elevernas möjlighet till social interaktion via mötesplatser av mindre och större
karaktär.
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En relationsskiss över skolans lokaler framgår av bilaga 1. Skissen ska tolkas som en
schematisk bild där skolans gemensamma funktioner ska finnas centralt placerade i skolan.
I övrigt är skolan uppbyggd kring det två stadierna F-3 med fritids respektive 4-6 med
bådas behov av enkel tillgång till specialsalar. Varje enskilt streck i relationsskissen ska
tolkas som logiska samband och behöver nödvändigtvis inte vara lika med fysisk
förflyttning genom en funktion, till exempel behöver inte fysisk förflyttning ske genom
skolbiblioteket.
Skolan ska ha ett naturligt nav och samlingsplats i anslutning till huvudentrén till exempel
med en atriumgård. Platsen ska vara lätt nåbar för alla som rör sig i skolan. Hur barn och
personal rör på sig och dess flöden ska beaktas samt att ett effektivt utnyttjande av rum och
ytor ska eftersträvas så att lokaler som kan användas under kvällar och helger kan
avgränsas.
En god akustisk miljö är också av stor vikt där materialval och ljudabsorbenter kan vara
viktiga verktyg.
Entréer
Skolan behöver ett funktionellt antal entréer vilka möjliggör olika sätt att ta sig in i skolan
både som elev, medarbetare, leverantör och besökare. Antalet behöver stå i paritet med de
flöden som förväntas finnas dagligen i en skola av aktuell storlek för att möjliggöra smidiga
passager och förhindra trängsel. Dock ska de inte vara fler utan att ett fullgott skalskydd
och säkerhetstänk kan uppnås. Följande entréer bedöms kunna uppfylla fullgod funktion:


Huvudentré. Detta är skolans officiella entré och här möts man av en väl tilltagen
entré med en välkomnande känsla. Här finns receptionsfunktioner och skyltning
som underlättar navigering i skolan. Från huvudentrén når du skolans parkering
och en representativ skolgård/del av skolgård.



Entré F-3. Detta är den entré där eleverna i åk F-3 passerar under sin skoldag när
de ska röra sig från inomhusverksamhet till utomhusverksamhet eller rast. Det är
härifrån föräldrar hämtar på fritids. I anslutning finns skolgård/eller del av
skolgård avsedd för F-3



Entré 4-6. Entrén är den som eleverna i åk 4-6 passerar under sin skoldag när de
ska röra sig från inomhusverksamhet till utomhusverksamhet eller rast. Det är
härifrån eleverna går hem efter skoldag eller klubbverksamhet. I anslutning finns
skolgård/eller del av skolgård avsedd för 4-6.



Entré kök/Lastkaj. Denna entré består av två delar – dels en personalingång för
kökspersonal och dels ett varuintag för in- och utgående mat/råvaror.

Entré sporthall. Från entrén nås sporthallens omklädningsrum, vaktmästarrum och rum
för idrottslärare såvida det är en fristående byggnad. Även sporthallen och sporthallens
läktare kan nås via denna entré.

Stadier
Skolan byggs upp av två stadier: F-3 (förskoleklass och lågstadium) och 4-6
(mellanstadium). Fullt utbyggt består dessa av 12 klasser åk F-3 (312 elever) respektive 9

172

klasser åk 4-6 (252 elever). Stadiet bildar ett större arbetslag som delar ett gemensamt
utrymme av skolan. Utrymmet kan vara en avdelad yta som utgör en specifik del av skolan
eller ett våningsplan. För F-3 ska det även finnas minst två utrymmen avsedda för
fritidsverksamhet. För 4-6 behövs utrymme för klubbverksamhet. I anslutning till stadiet
ska arbetsrum för speciallärare/specialpedagog finnas. Följande funktioner bedöms kunna
uppfylla fullgod verksamhet och är specifik för ett stadie (arbetslag):
-

Kopieringsrum med plats för källsorteringskärl
Mötesrum för 12 deltagare
Städutrymme
Arbetsrum speciallärare/specialpedagog 2 arbetsplatser

Team
Skolans stadier (arbetslag) delas upp i årskursteam om en årskursparallell. Arbetslaget
utgör 3 klassrum med tillhörande grupprum. I anslutning finns ett lärararbetsrum med
plats för minst 8 medarbetare. Teamens klassrum och grupprum ska ligga nära varandra
med möjlighet till flexibla lösningar. Ett sätt att skapa större utrymmen är att två klassrum
kan öppnas upp till ett större utrymme.
Ett mindre utrymme som kan användas som förråd för teamgemensamt material. I
anslutning till teamet ska det finnas kapprum med torkmöjligheter samt toaletter. Följande
funktioner bedöms kunna uppfylla fullgod verksamhet och är specifik för en årskurs (ett
team):
-

Lärararbetsrum med plats för fritidsmedarbetare
Mindre förråd
Elevtoaletter

Klassrum:
Klassrummen ska vara ljusa och förberedda för ett utbrett användande av digitala verktyg.
Rummen ska vara ventilationsdimensionerade för totalt 30 barn och 5 vuxna samtidigt.
Ytan ska vara på minst 60 m2. Klassrummen ska vid behov kunna mörkläggas och ingå i en
större helhet genom flexibla lösningar. I klassrummets närhet ska det finnas tillgång till:
-

Grupprum, varav ett ska vara minst 15 m2. Visuell kontakt med klassrummet är
eftersträvansvärt.
ytterligare studieytor som kan koordineras med pausytor, fritids etc.
kapprum/ entré, som kan samnyttjas av flera klasser. groventré med torkskåp för
åk F-3.
skoförvaring förvaring och laddning av iPad/bärbar dator
elevtoaletter tillgänglighetanpassning av toaletter
lokalerna samutnyttjas med fritidsverksamhet

Förskoleklass
Förskoleklass utgör ett team så som beskrivet ovan men med en annan sammansättning av
salar och utrustning. Förskoleklassen behöver flexibla och mer väl tilltagna utrymmen för
både pedagogisk verksamhet såväl som lek. Här finns möjlighet att laga frukost.
-

Ett mindre kök (spis, kylskåp, skåpförvaring, avställningsytor, serveringsvagn.)
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Specialsalar
Samtliga specialsalar ska ha en god utrustningsnivå sett till digital utrustning och
möjligheter för eleverna att arbeta digitalt. Lokalerna ska organiseras så att de kan
samutnyttjas av alla grupper. Placering av praktisk-estetiska lokaler som underlättar
samarbeten och samutnyttjande av lokaler t.ex. gemensamt våtrum för bild- och slöjdsalar.

Hem och konsumentkunskap (halvklass)
En funktionell och välutrustad sal med totalt 5 fullt utrustade elevkök och tillhörande yta
för teori och måltid med plats för 15 elever och 3 vuxna.

Bild
En inspirerande och funktionell fullstor sal med betydande ljusinsläpp. Salen är utrustad
med tillgång till vatten, förråd och möjlighet för keramikugn

Musik (halvklass)
En inspirerande och funktionell sal anpassad för ljud och musik. Tillhörande grupprum,
digital studio och instrumentförråd.

NO/TK-sal
En sal som väcker nyfikenhet hos eleverna och är väl anpassad för både NO (biologi, kemi
och fysik) och Teknik på mellanstadiet. Salen ska kunna kombinera teoretiskt arbete med
mer praktiskt laborativt. I anslutning till salen ska det finnas grupprum och förråd (prep.).

Slöjdsalar (textil och trä- och metall) halvklass
Salar som lockar till skapande och kreativitet. Salarna ska vara anpassade för textilrespektive trä-metallslöjd på låg- och mellanstadiet. Utrustningsnivån ska väl matcha det
centrala innehållet i ämnet slöjd. I anslutning till salarna ska förråd för textil och virke
finnas samt rum för måleri och textiltryck (kan delas för de båda slöjdarterna)

Matsal
Matsalen ska vara ljus och luftig och utrustad så att buller och oönskat ljud minimeras.
Matsal med servering/buffé är standard på skola. Kapacitet per sittning är 1/3 av antalet
elever och personal. Lunch serveras i 3 skift. Därutöver serveras även frukost och
mellanmål. Matsalen ska även kunna användas som skolans samlingslokal och vara fullt
utrustad med utrustning för ljud och bild.
Matsalen kan inkludera pentry och städskåp för uthyrningstillfällen.
Se vidare separat avsnitt för måltidsproduktion.
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Reception
Skolans ansikte utåt och det första man som besökare möts av. Här finns skolans
skoladministratör (-er) och skolans vaktmästeri. Här hanteras besök till skolan och
varuleveranser.
-

Arbetsplats för två skoladministratörer
Arbetsrum för en vaktmästare
Kopieringsrum med plats för källsorteringskärl.
Arkivmöjligheter
Posthantering

Rektorsexpedition
I anslutning till reception finns skolans expedition med plats för rektor och biträdande
rektorer. I anslutning till det gemensamma arbetsrummet finns ett mötesrum anpassat för
10 personer fullt utrustat för ljud och bild.
-

Arbetsrum för skolledning
Mötesrum

Personalutrymmen
Personalrum med plats för 25-30 personer
Vilrum
Övriga lokaler
Elevhälsa
-

Elevhälsans medicinska insats (mottagningsrum läkare/sköterska, väntrum,
vilrum, arbetsplats)
Kurator/ psykolog bör ha besöksplats utöver arbetsplats.
SYV bör ha besöksplats utöver arbetsplats. Kan utnyttja väntrum med
skolhälsovård eller expedition.
Grupprum för specialpedagoger och modersmål
Viktigt med integritet, bör ej ha glasvägg för att begränsa insyn.
Skolhälsovård enligt vedertagen standard och riktlinjer.

Städutrymme
Städutrymme/-n skall placeras och planeras så att den dagliga städningen kan underlättas
och förenklas. Utrymme ska vara anpassat för att rymma inventarier och hyllor. Utrymme
ska vara anslutet till VA.
Soprum
Soprum med plats för flera fraktioner. Rummet kan om möjligt samordnas med soprum för
måltidsproduktion och sporthall. Rummet ska ha egen ingång utifrån för enklare
hämtning. Säker transportväg är viktigt.

Sporthall
Se separat avsnitt för sporthall.

Skolbibliotek
Se separat avsnitt för skolbibliotek.
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Sporthall

Allmänt


Sporthallen ska nyttjas av skolidrott dagtid samt av föreningar och allmänhet
under kvällar, helger samt under skollov.



Idrottshallen ska vara en öppen, tillgänglig och trygg anläggning där så väl skolans
elever och övriga brukare lätt tar sig till och från anläggningen. Helst ska
anläggningen ha en ingång som används av skolans elever och en annan ingång
som används kvällar och helger.



Sporthallen ska vara välkomnande för alla vilket bl. a innebär att anläggningen ska
innehålla flexomklädningsrum (könsneutrala), vara tillgänglighetsanpassad som t
ex inga trösklar, ha kontrast – och taktila markeringar/skyltar. Hiss ska finnas om
anläggningen byggs i flera våningar. Anläggningen ska tillgänglighets anpassas
såväl invändigt som utvändigt.



Parkering samordnas mellan skola och sporthall. Parkering för rörelsehindrade i
enlighet med lagkrav.

Entréer
Sportanläggningens entré ska inrymma enklare serveringsdisk/trinettkök där försäljning
kan ske vid exempelvis olika arrangemang (monteras bakom jalusi). Entrén ska ha
väggfasta bänk/bänkar. Om sporthallen får två entréer ska den med ”serveringsdel” finnas
där föreningar/allmänhet har sin entré.

Omklädningsrum
Minst fyra omklädningsrum för skolklasser och övriga aktiva anpassas för ca 15–18
personer/rum. Varje omklädningsrum ska vara insynsskyddad mot korridor. Varje
omklädningsrum ska inrymma duschar med bås samt att våtutrymmen har insynsskydd
mot omklädningsdelen (skärmvägg). Totalt antal WC enligt norm. En RWC ska dock finnas
i varje omklädningsrum.
Omklädningsrummen ska finnas i nära anslutning till hallgolvet. Varje omklädningsrum
ska ha golvbrunn.

Flexomklädningsrum
Två flexibla rum för ca 3–5 personer/rum. Innefattar omklädningsdel, dusch och RWC.
Klädskåp.
Personalrum/funktionärsrum
Två rum, samnyttjas av skolidrottspersonal/domare/övriga funktionärer. Rummen ska
innehålla en arbetsplats, klädskåp, dusch och WC.
Städutrymme
Städutrymme ska vara anpassat för tvättmaskin, skurningsmaskin, stor golvbrunn,
utslagsvask. Plats för väggfasta hyllor mm.
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Allmänna toaletter
Anläggningen ska ha gott om allmänna toaletter för besökare av hallen. RWC och WC.

Soprum
Sporthallen kan med fördel samordna soprum tillsammans med skolan förutsatt att det
finns fraktioner som även täcker hallens behov. Gemensamt soprum bör ligga i anslutning
till anläggningen, men med egen ingång utifrån för enklare hämtning. Säker transportväg
är viktigt.

Sporthallen
A-hall
Hallen ska vara ska vara en fullstor idrottshall, ca 22 x 44 meter, 20x 40 meter är
tävlingsmått. På en långsida ska det finnas fritt utrymme för bl. a. enklare läktardel (vikbar
mot vägg). Det bör finnas plats för ca 200 personer varav ett visst antal är sittplatser.
Motivet att ha en vikbar läktare är av utrymmesskäl. Det kan också fungera med en
stationär läktare, men det behöver utredas tillsammans med utsedd fastighetsägare. I
anslutning till hallgolv ska det finnas förrådsutrymmen för idrottsredskap.
-

Fri takhöjd ska vara minst 7 meter.

-

Hallbelysningen ska vara höj och sänkbar, vilket underlättar och är
kostnadsbesparande över tid beträffande löpande drift (byte av lampor, rengöring,
bollar som fastnar etc.)

-

Hallen ska gå att dela med till exempel en ridåvägg (finns i Stadens övriga
sporthallar) som även kan utgöra en viss ljudbarriär mellan salshalvorna så att två
verksamheter/klasser kan pågå samtidigt.

-

Hallen ska dimensioneras så att 700 personer kan vistas i den samtidigt. Motivet
b.la. är att alla elever och personal ska kunna samlas gemensamt (ex.
skolavslutningar).

-

Måttboken, Sveriges kommuner och landsting, används som mall för färgsättning
och linjer mm för olika idrotter.

B-hall
En mindre aktivitetsyta (70 - 100 m2) för dans, bordtennis, fysträning etc. B-hallen ska
kunna samnyttjas med skolan i samband med dans, mm.

Vaktmästeri/Förråd
Anläggningen ska inrymma ett flertal mindre förrådsytor för föreningar och skolidrott samt
tillgodose hallens eget material. Ett mindre vaktmästeri för anläggningens personal.
Övrigt
Beroende av detaljplaneprocessen kan skolans och sporthallens lokaler eventuellt ges
möjlighet att nyttja två fastigheter, både Kungsljuset 1 och del av angränsande fastighet.
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Måltidsproduktion

Referensobjekt: Sundbybergs stad Ursviksskolan.
Varumottagning och utlastning ska kunna ske rationellt och säkert under hela året. Det kan
ske genom till exempel väderskydd. Se även 1. Grundskola F-6, vad gäller trafiksäker
angöring och entréer.
Produktionen i sin helhet inklusive servering utformas så att ett rationellt och för
personalen förenklat och stegbesparande arbetssätt underlättas.
Köket utformas som ett tillagningskök, med möjlighet till utleveranser av mat till andra
enheter.
Verksamheten i köket omfattar beredning och tillagning av:


700 luncher till skolan inklusive pedagoger



150 luncher för utleverans till andra enheter (t ex den närbelägna förskolan
Blåklockan)



mellanmål till fritidsverksamheten

Till varje lunch ska det lagas:


minst två olika huvudrätter (varav en alltid är vegetariskt)



specialkost utifrån olika behov



råkost, sallader och smörgåsar

Övrigt:


All mat ska lagas från grunden. Kött och kyckling kommer att köpas in
färdigstyckad, köttfärs färdigmald och filead fisk.



Verksamheten kommer att arbeta med ekologiska produkter. Detta innebär att alla
typer av grönsaker, rotfrukter och färska kryddväxter, tvättade som jordiga,
kommer att användas.



Bakning av bröd, bullar och kakor kommer att ske.



Måndag till fredag skickas luncher ut varma (i värmevagnar) till andra enheter.



Porslin, glas och bestick ska diskas i köket, samt även olika skålar, karotter och
kantiner.



Råvaror till köket kommer att levereras minst två gånger per vecka och
förråd/kyl/frys ska vara anpassade för att kunna fungera för varumottagning även
under andra tider än när köket är i drift (samordnade varuleveranser).



Möjlighet till nedkylning av varm mat och förvaring av nedkyld mat måste finnas.



I omklädningsrummet ska 4 personer kunna byta om och förvara sina
arbetskläder. Arbetskläderna ska tvättas på plats.



Matavfall ska kunna hanteras på ett smidigt sätt t. ex via en matavfallskvarn, med
tankhämtning och det ska finnas möjlighet att sortera ut avfall i ett antal
fraktioner (brännbart, glas, plast, kartonger etc.). Luktproblem ska motverkas.
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Skolbibliotek

Biblioteket ska ha en central och tillgänglig placering gärna nära huvudentrén. Det ska vara
ett avgränsat rum men gärna med en inglasning med skyltmöjligheter mot entrén för att
locka till läsning och lärande.
I biblioteksrummet ska det finnas möjlighet att ta emot en helklass. Med en flexibel
inredning, t. ex stapelbara pallar, ska man också kunna ta emot en sittande helklass vid
exempelvis boksamtal.
Det ska finnas ett kontor till skolbibliotekarien med fönster ut mot biblioteket.
Biblioteket ska ha många eluttag, wifi, nätverksuttag och vara förberett för projektor och
whiteboard.

Utrustning biblioteksrummet:


Funktionella hyllor med minst 120 hyllmeter. Det ska finnas möjlighet att dela in
bokbeståndet både i fack- och skönlitteraturavdelningar och mindre avdelningar
som Börja läsa, Fantasy etc. Möjlighet att skylta är också viktigt. Biblioteket på
Lilla Albyskolan- är hyllor är ett bra referensexempel, eftersom det inte kräver
stora ytor, fem dubbelsidiga sektioner rymmer hela 120 hyllmeter.



Utrymme för flera bokstråg, återlämningslådor, bokvagnar och övrig
biblioteksunik utrustning.



Utrymme för att kunna emot en helklass, dvs. sittplatser för 30 elever plus
personal. Stolar/pallar, gärna stapelbara, måste enkelt kunna förvaras i bibliotek
eller dess absoluta närhet.



Stol, bord, soffa/soffor i mån av utrymme. Sittplatser för att eleverna ska kunna
nyttja biblioteket på bästa sätt.
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Säkerhet/IT

Skyddsrum:
Nuvarande skolbyggnad rymmer ett skyddsrum med plats för 248 personer.
Behovet av antal skyddsrumsplatser kommer inarbetas som ett krav i
upphandlingsunderlaget. Staden bedömer förnärvarande att det ska byggas (ingår i
entreprenaden) ett nytt skyddsrum med två celler om vardera 120 platser, totalt 240
platser. Status och bedömning i dagsläget är att nuvarande skyddsrum inte klarar
förväntad byggnadskonstruktion i nya skolan som förväntas bli 3 eller 4 våningsplan (idag
två plan).

Förändring/avveckling av befintligt skyddsrum kräver både ett beviljat rivningslov samt en
beviljad ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Byggnation av
ett nytt skyddsrum måste dimensioneras och anpassas utifrån krav som framställs av MSB.
Byggherren ska utse en kvalificerad skyddsrumssakkunnig. Skyddsrummet kommer under
fredstid att nyttjas som förråd. I det fall MSB beslutar om annan dimensionering eller om
de inte har krav på skyddsrum skall hyran anpassas motsvarande förändringen i
investering.

Högtalarsystem
Gemensamt högtalarsystem för både skola och sporthall är ett krav. Man skall snabbt
kunna meddela viktig information till hela skolan/sporthallen så att ut- eller inrymning av
byggnaderna vid behov kan genomföras på ett optimalt sätt.

Förutsättningar avseende säkerhetsentreprenad i upphandlingen:
Säkerhetsentreprenaden skall genomföras som en sidoentreprenad av Stadens
ramavtalsleverantör. Samordningsansvaret under byggproduktionstiden ingår i
entreprenaden. Kostnadsansvaret för säkerhetsentreprenaden åligger staden.

IT:
IT anslutning till lokal/fastighet ska ske med hjälp av stadens bolag Sundbybergs stadsnät.
Anslutning skall vara svart fiber. Kanalisation för fiberanslutning mellan stadsnät och
korskopplingsrum skall finnas i skolan.
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Rivning av befintlig skola

Staden gör en rivningsansökan i ett tidigt skede med uppgifter om situationsplan med
byggnadens placering.
Vald entreprenör/fastighetsägare ansvarar för att rivningen genomförs och ingår i
entreprenaden. Entreprenören/fastighetsägaren utser kontrollansvarig och ansvarar för
dokument som krävs för att erhålla startbesked:
-

Ritningar och beskrivning av rivningen

-

Tidplan- när rivningsarbetena kan påbörjas och avslutas.

-

Rivningsplan

-

Redovisa byggnadens storlek, grundläggning och bärande konstruktion.

-

Kontrollplan rivningsavfall

-

Besked från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap angående skyddsrum.

I kontrollplanen ska det anges vilka kontroller som ska göras. Det är också viktigt att reda
ut vilket farligt avfall som rivningen kan ge upphov till. Kontrollplanen bestäms i ett senare
skede i processen.
Staden ansvarar för att i närtid göra markprov för att undersöka om det finns eventuella
föroreningar eller miljögifter i marken. Sundbybergs stad har betalningsansvar för
eventuell marksanering. Om detaljplanen inte godkänns och det inte byggs en ny skola ska
Staden ersätta vald entreprenör för nedlagda kostnader för rivning.
Verksamhet bedrivs i nuvarande gymnastiksal. Planering för evakuering av verksamhet och
rivning sker i samarbete med berörda parter. Sundbybergs stad ansvarar för att
verksamheten kan bedriva idrottsundervisning och finna alternativa lösningar under
evakueringstiden. Det är eftersträvansvärt att evakueringstiden minimeras.
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Bilaga 1. Relationsskiss, vision, över lokalerna
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Bilaga 2. Principer för lokalförsörjning och
lokalförsörjningsprocess i Sundbybergs stad
Bifogas
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1

Inledning

Stadsledningskontoret fick 29 april 2019 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en
förstudie för den nya Örskolan. Inriktningen är att nya lokaler för Örskolan ska ägas och
förvaltas av staden. Kommunfullmäktiges beslut:
1.

Förstudien avseende investeringsprojekt 90308 Örskolan ska genomföras

2.

Investeringsmedel för förstudien fastställs till totalt 2,6 mnkr

3.

Kommunstyrelsen ansvarar för att genomföra förstudien med start 2019

4.

Finansiering av förstudien 2019 sker inom kommunstyrelsens befintliga
investeringsram.

5.

Finansiering av förstudien för kommande år hanteras inom budget för 2020
och framåt.

6.

Sundbybergs stadshus AB uppmanas att ge Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB i uppdrag att organisera och bemanna projektet.

En skolbyggnad med maximalt 21 skolklasser från förskoleklass till årskurs 6 samt en
sporthall för skolan, föreningsliv och allmänhet har studerats. Förstudien har baserats på
framtagen ”Funktionsbeskrivning nybyggnation för Örskolan”, daterad 2018-10-30.
Ör är utpekat som ett område utan stora förändringar, vilket innebär att det kan tillåtas
bebyggelsekomplettering eller andra förändringar men enbart i mindre omfattning.
Områdets huvudsakliga karaktär ska bibehållas. Byggnaderna i Ör utformades som högre
punkthus respektive lägre lamellhus med tydliga former. Hela stadsdelen är grupperad i tre
punkthuskvarter och fyra lamellhuskvarter, samt i mitten förskola, skola och
centrumbyggnad.

4
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2

Projektorganisation

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har organiserat och bemannat projektet. En översiktlig
bild av organisationen med beställare, styrgrupp, projektgrupp och flera olika
referensgrupper framgår enligt nedan.

5
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3

Målkriterier

Funktionsbeskrivningen för Örskolan 2018-10-30 ligger till grund för målkriterierna.

Skolans lokaler ska ge förutsättningar för lärande och trygghet. Lokalerna och utemiljön
ska vara ändamålsenliga samt utveckla och stimulera elevernas lärande.
Detta kan uppnås t. ex. genom:
•
•
•
•
•
•
•

En upplevelse av att lokalerna och utemiljön skapar trygghet med öppna, ljusa och
överblickbara ytor.
Möjlighet att begränsa insyn i lokalerna.
Möjlighet att begränsa tillgången till lokalerna.
Hur in- och utrymning ska ske på lättaste och säkraste sätt.
En god akustisk miljö.
Skolgården ska anpassas till de olika åldrarna, vara varierad och skapa
förutsättningar för delaktighet och inflytande.
Trafiksäkerhet bl. a. genom att utemiljöerna ska främja resande till fots, med cykel
och kollektivtrafik.

Flexibel planlösning mellan förskoleklass och övriga klasser på skolan – för att hantera
variationer i årskullar. Skolans lokaler ska inte begränsas i sin rumsliga utformning utan
bygga på en hänsyn till barn och elevers olika behov. Barnen ska vara i fokus.
Detta kan uppnås t. ex. genom:
•
Antal möbleringsmöjligheter.
•
Möjlighet att ändra utformningen, som t.ex. storleken av lokalerna.
•
Möjlighet att ändra funktionen för lokalerna för olika typer av verksamhet.

Lokalerna ska stödja elevernas möjlighet till social interaktion via mötesplatser av
mindre och större karaktär.
Detta kan uppnås t. ex. genom:
• Gemensamma ytor såsom t. ex. matsal, skolbibliotek etc. ska vara lättillgängligt
placerade i skolan.
•
Stora och små mötesplatser som en naturlig del av innemiljön.
•
Ett naturligt nav och samlingsplats i anslutning till huvudentrén till exempel med
en atriumgård.

Effektivt nyttjande av rum och ytor ska eftersträvas.
Detta kan uppnås t. ex. genom:
• Lokaler som kan användas under kvällar och helger ska kunna avgränsas.
•
Det ska finnas låsbar förvaring för utrustning, material och elevarbeten.
•
Väl igenomtänkta passagesystem.
•
Rutiner och ansvarsfördelning.
•
Tillgänglig för alla - stor hänsyn ska tas till tillgänglighet.
•
Entréer och flöden utformas för att möjliggöra smidiga passager och förhindra
trängsel.

Tillkommande bebyggelse i Ör ska både respektera och berika området. Örskolan ska
upplevas som ett positivt tillskott till området både av barn som går i skolan samt
boende och verksamma i stadsdelen.
Detta kan uppnås t. ex. genom:
• Skolans utformning anpassas till området och relaterar till områdets
sammanhållna arkitektur och är inbjudande.
•
Skolbyggnad och utemiljö utformas med hög kvalité avseende gestaltning, uttryck
och materialval –viktigt att kvalitetsambitionerna är genomförbara.
•
Skolans utformning ska bidra till området i stort genom goda siktlinjer, gena
vägar, aktiva fasader, trafiksäkra och trygga kopplingar till målpunkter.

6
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4

Fastighetens förutsättningar

Skolan planeras där den befintliga skolan idag ligger, mitt i bostadsområdet i centrala Ör.
Området utgörs av fastigheten Kungsljuset 1 och del av fastigheterna Gullvivan 2 och
Hundlokan 3. Den befintliga skolbyggnaden ger ett lågmält uttryck. Den är placerad i
nordsydlig riktning längs tomten och är en våning hög med suterrängdel. Nya
skolbyggnaden har placerats på tomten så att alla kringliggande ytor effektivt kan användas
för elevernas vistelse. Angöringsyta och parkering har minimerats. Skoltomten är till
största delen plan men sluttar mot kv. Gullvivan och mot Malins park. Sporthallen planeras
indragen i sluttning mot Örsvängen och skapar tillsammans med befintlig bebyggelse en fin
inramning till skolan och skolgården. Genom sin placering, både indragen och i suterräng
stör den inte gatubilden och blir mindre dominant i omgivningen. Genom att
omklädningsrummen placeras i suterräng anpassar sig volymen till topografin så att
sprängarbeten kan minimeras. Byggnaden blir också visuellt mindre än en byggnad med
alla funktioner i samma plan.
Sporthallen ligger i direkt anslutning till, och nås med entré från skolgården. Detta ger en
trygghet och säkerhet för elever och skolpersonal. Genom sin storlek kan den delas av till
två klasser samtidigt. Den är fullstor vilket innebär möjlighet att träna och tävla också för
innebandy och handboll. Hallen kommer att drivas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Hallen kan utnyttjas under kvällstid och helger för föreningsverksamhet. Dess närhet till
sportområdet underlättar fritidsförvaltningens drift av anläggningen och omklädningsrum
m.m. kan samnyttjas vid större evenemang. Skolan och sportområdet samt sporthallen ger
en samverkanseffekt som kan utnyttjas om skolan vill profilera sig för sportlig verksamhet.
Skolan är placerad i ett bostadsområde vilket gör angöringen till skolan begränsad. Runt
bostadsområdet och Ör centrum går Örsvängen som är en uppsamlande lokalgata med
busstrafik. Gatan har en klar huvudgatekaraktär och nyttjas av samtliga bilister som ska
till/från Ör.
Angöring för leveranser och avfallshantering till kök och skola hanteras inom detaljplan för
Ör Centrum och planeras att ske via norra gatan (söder om planområdet) där en vändplan
föreslås.
Barn- och utbildningsförvaltningen har framfört önskemål om parkeringsplatser för
personal samt platser för hämtning/lämning av barn. Dessa frågor kommer att studeras
vidare inom trafikutredningen.
Angöring för leveranser till sporthallen, avfallshantering, parkering för rörelsehindrade,
parkering för personal och hämta/lämnaplatser för elever planeras från Örsvängen vid
skolgårdens nordöstra del, där det finns en nivåskillnad på 10 meter från resterande
skolgård.
Angöringsfrågorna kommer att studeras vidare inom trafikutredningen för detaljplan för
Örskolan.
Det finns fem primära gångvägar till skolan. Från Örsvängen vid Örs IP eller Örsvängen via
Malins park, från Örsvängen genom kvarteret Hundlokan, från Örs centrum via trappor

7
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och från Örsvängen via Ringleken. Gångvägen genom kvarteret Hundlokan betraktas som
den egentliga huvudentrén till skolan.
Området har ett relativt bra kollektivtrafikläge och Örsvängen ska utformas så att gående
och cyklister får bättre och säkrare förutsättningar att röra sig mellan Hallonbergsplan och
Ringleken. Elever ska ha möjlighet och uppmuntras till att ta sig på egen hand till skolan.
Enligt Sundbybergs mobilitetsplan ska ca 500 cykelparkeringar anordnas på tomten.

8
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5

Utformningsidé

Skolan, enligt denna utformningsidé, får en spännande form som anpassats utifrån behov
som dagsljus, avskildhet för uthyrbara ytor, flexibilitet mellan årsgrupperna,
solförhållandena på tomten och avskuggning mot grannfastigheter m.m. Samtidigt har
byggnaden en rationell, flexibel och effektiv planering. Vid skolans huvudentré planeras ett
atrium och i anslutning till det matsal och bibliotek. Skolan föreslås bli fyra våningar hög
plus en suterrängvåning.
Skolan och skolgården utformas så att uthyrbara specialsalar placeras i suterrängvåning
mot öster. Förskoleklasserna i entréplan, och klass 1 och 2 på plan 2. De yngre eleverna får
då en delvis avskild skolgård med egna entréer.
De äldre barnen, som har sina hemvister i övre delen av byggnaden, får en
sammanhängande skolgård mot väster där också bollplanen finns. Malins park ligger i
direkt anslutning till skolan och är en viktig resurs. För längre raster och aktivitetsbaserade
lektioner finns Örs sportområde och Råsta gärde.
När skolan har byggts ut kommer lekytan per elev att vara cirka 14 kvm och sett till den
totala storleken på skolgården (c: a 9 000 m2) så finns det stora möjligheter att skapa en
spännande och ändamålsenlig utemiljö med flera sorters aktivitetsytor. Lunch och raster är
schemalagda så att barnen inte rastar samtidigt. Om endast F-3 är ute har de 25 kvm/elev.
På så vis har en större skola med en större skolgård möjlighet att fungera på ett
ändamålsenligt sätt.

9
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6

Kalkyl och tidplan

6.1

Kalkyl

En första preliminär kalkyl, baserad på erfarenhetssiffor är följande:
Skola: 280 mnkr – 350 mnkr
Rivning av befintliga byggnader bedöms uppgå till c: a 7 mnkr
Sporthall: 50 mnkr – 65 mnkr
Uppskattningar med reservation för ännu ej utredda kostnader såsom till exempel exakt
utformning, mark- och skyddsrumskostnader, omdragning VA.
Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och stadens befintliga avskrivningsmodell
beräknas hyran för Örskolan exklusive sporthallen vid färdigställande att hamna på mellan
15,5 till 20 mnkr per år och sporthallen på ytterligare 3 till 4 mnkr per år.

6.2

Tidplan

En huvudtidplan har tagits fram visande på att en invigning till start av höstterminen 2023
förutsatt att nödvändig fastighetsreglering kan ske parallellt med projektet. Beslut om att
gå ut på samråd planeras Q4 2019 och granskning Q1 2020. Beslut om projektering och
genomförande planeras ske i slutet av 2019.
En översiktlig bild av projektets tidplan framgår nedan.

10
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I händelse av att detaljplanen överklagas förväntas invigningen komma att försenas med
12–18 månader, vilket illustreras nedan.

11
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7

Risker

En riskinventering har genomförts och risker har grupperats utifrån orsak. Överklagan av
detaljplan och därmed försening av projektet bedöms i detta läge som projektets största
risk. Riskerna kommer att hanteras vidare i program, projektering och genomförande. De
övergripande hittills identifierade riskerna redovisas nedan och i bilaga redovisas
riskanalys.
Förutsättningar:
 Politiska beslut erhålls ej
 Politiska besluten bordläggs
 Detaljplanen upphävs
Projektorganisation:
 Projektet tappar nyckelpersoner
Utformning:
 Undermålig kvalité
 För liten tomt för skola/skolgård/sporthall/parkering/inlastning
 Ej optimal trafiklösning
 Missnöje med skolan
Miljö:




Miljöbyggnad Silver uppnås ej
SundaHus – svårt att få konsulter och entreprenörer att följa
Solceller – lätt att dessa bortprioriteras om projektet blir dyrt

Ekonomi:
 Oförutsedda kostnader
 Projektet över budget
 Skolan dyr i drift under förvaltningsskedet
Tider:





Detaljplanen överklagas
Fastighetsbildning tar lång tid
Bygglovet överklagas
Skolan försenad

12
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8

Nästa steg

Arbetet med att planera byggnaderna enligt funktionsbeskrivningen 2018 och det
förstudiematerial som togs fram för projektet 2016 behöver fördjupas i programskedet.
Därtill behöver verksamhetens behov och krav för respektive rum att närmare preciseras i
rumsfunktioner. Första kostnadsuppskattningar och riskbedömningar har genomförts men
dessa behöver fördjupas i programskedet.
Projektet och detaljplanearbetet behöver genomföra ett flertal ytterligare utredningar, till
exempel rörande VA, dagvatten, geoteknik, grönytefaktorer, barnkonsekvens, trafik,
mobilitet, miljökonsekvenser.
Kostnaden för programskedet uppskattas till 5 mnkr.

13
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Bilaga Riskanalys
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 152

Dnr: KS-0363/2016

20 (80)

Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband
med tvärbanans utbyggnad genom Ursvik - Beslut om att
godkänna program och gå vidare till projektering och
genomförande
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens underlag den 24 april 2019, med bilagor.
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll den 21 maj 2019, § 71.
 Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Exploateringen av Ursviks västra delar medför nybyggnation av allmänna
anläggningar inom exploateringsområdet inklusive ny infrastruktur, parker, torg
med mera. Genom området planerar även Region Stockholms trafikförvaltning
(Trafikförvaltningen) att anlägga Tvärbanan Kistagrenen med två nya stationslägen.
Projektet Ursviks västra delar omfattar ny infrastruktur med bland annat två större
parallella gator, Kvarngatan och Båtsman rinkens gata, som går från områdets södra
del och vidare norrut genom Ursviks västra delar. Kvarngatan benämns också som
huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas. Tvärbanans Kistagren
sträcker sig från Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna och passerar
däremellan Rissne och Ursvik i Sundbyberg. Trafikstart till Ursvik är planerad till
2022.
Investeringsprojektet omfattar två förberedande entreprenader med syfte att
säkerhetsställa att den planerade tidplanen mot trafikförvaltningen hålls. Arbetena
omfattar i huvudsak förberedande arbete med markförstärkning, grundläggning
samt VA-ledningar.
Stadens totala investeringsutgift uppgår till 85 mnkr varav Storstockholms
lokaltrafik (SL) och Stora Ursviks KB beräknas medfinansiera 27 mnkr, samt att 30
mnkr avses vidarefaktureras till externa ledningsägare.
De förberedande arbetena som genomförs i entreprenaderna motsvarar bara en viss
del utav helheten av anläggningarna i området och kommer inkluderas i det
kommande genomförandebeslutet för alla anläggningar i Ursviks västra delar.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutade om ärendet vid sitt sammanträde den
21 maj 2019 och förslår kommunfullmäktige att projektet går vidare till
genomförande.
Stadsledningskontoret delar stadsmiljö- och tekniska nämndens bedömning och ser
vikten av att beslutet fattas för att säkerställa att den planerade tidplanen gentemot
SL/trafikförvaltningen. I övrigt inga andra synpunkter.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 maj 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband med
tvärbanans utbyggnad genom Ursvik ska genomföras.
2. Investeringsmedel fastställs till sammanlagt 85 mnkr.
3. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2019.
4. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens
befintliga investeringsram.
5. Finansiering för kommande år hanteras inom budget 2020 och framåt.
____

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband
med tvärbanans utbyggnad genom Ursvik - Beslut om att
godkänna program och gå vidare till projektering och
genomförande
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens underlag den 24 april 2019, med bilagor.
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll den 21 maj 2019, § 71.
 Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Exploateringen av Ursviks västra delar medför nybyggnation av allmänna
anläggningar inom exploateringsområdet inklusive ny infrastruktur, parker, torg
med mera. Genom området planerar även Region Stockholms trafikförvaltning
(Trafikförvaltningen) att anlägga Tvärbanan Kistagrenen med två nya stationslägen.
Projektet Ursviks västra delar omfattar ny infrastruktur med bland annat två större
parallella gator, Kvarngatan och Båtsman rinkens gata, som går från områdets södra
del och vidare norrut genom Ursviks västra delar. Kvarngatan benämns också som
huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas. Tvärbanans Kistagren
sträcker sig från Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna och passerar
däremellan Rissne och Ursvik i Sundbyberg. Trafikstart till Ursvik är planerad till
2022.
Investeringsprojektet omfattar två förberedande entreprenader med syfte att
säkerhetsställa att den planerade tidplanen mot trafikförvaltningen hålls. Arbetena
omfattar i huvudsak förberedande arbete med markförstärkning, grundläggning
samt VA-ledningar.
Stadens totala investeringsutgift uppgår till 85 mnkr varav Storstockholms
lokaltrafik (SL) och Stora Ursviks KB beräknas medfinansiera 27 mnkr, samt att 30
mnkr avses vidarefaktureras till externa ledningsägare.
De förberedande arbetena som genomförs i entreprenaderna motsvarar bara en viss
del utav helheten av anläggningarna i området och kommer inkluderas i det
kommande genomförandebeslutet för alla anläggningar i Ursviks västra delar.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutade om ärendet vid sitt sammanträde den
21 maj 2019 och förslår kommunfullmäktige att projektet går vidare till
genomförande.

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 delar stadsmiljö- och tekniska nämndens bedömning och ser
vikten av att beslutet fattas för att säkerställa att den planerade tidplanen gentemot
SL/trafikförvaltningen. I övrigt inga andra synpunkter.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 maj 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband med
tvärbanans utbyggnad genom Ursvik ska genomföras.
2. Investeringsmedel fastställs till sammanlagt 85 mnkr.
3. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2019.
4. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens
befintliga investeringsram.
5. Finansiering för kommande år hanteras inom budget 2020 och framåt.

Jan Eriksson
t f stadsdirektör
Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband
med tvärbanans utbyggnad genom Ursvik - Beslut om att gå
vidare till projektering och genomförande
Beslutsunderlag
 Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms
Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad
 PM Projektering geoteknik daterat 2018-09-28
 Bild mark och VA etapp 1
 Bild mark och VA etapp 2
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningen skrivelse den 24 april 2019
Sammanfattning
Exploateringen av Ursviks västra delar medför nybyggnation av allmänna
anläggningar inom exploateringsområdet inklusive ny infrastruktur, parker, torg
med mera. Genom området planerar även Trafikförvaltningen att anlägga
Tvärbanan Kistagrenen med två nya stationslägen.
Projektet Ursviks västra delar omfattar ny infrastruktur med bland annat två större
parallella gator, Kvarngatan och Båtsman rinkens gata, som går från områdets södra
del och vidare norrut genom Ursviks västra delar. Kvarngatan benämns också som
huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas. Tvärbanans Kistagren
sträcker sig från Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna och passerar
däremellan Rissne och Ursvik i Sundbyberg. Trafikstart till Ursvik är planerad till
2022.
Investeringsprojektet omfattar två förberedande entreprenader med syfte att
säkerhetsställa att den planerade tidplanen mot trafikförvaltningen hålls. Arbetena
omfattar i huvudsak förberedande arbete med markförstärkning, grundläggning
samt VA-ledningar.
Stadens totala investeringsutgift uppgår till 85 mnkr varav SL och Stora Ursviks KB
beräknas medfinansiera 27 mnkr, samt att 30 mnkr avses vidarefaktureras till
externa ledningsägare.
De förberedande arbetena som genomförs i entreprenaderna motsvarar bara en viss
del utav helheten av anläggningarna i området och kommer inkluderas i det
kommande genomförandebeslutet för alla anläggningar i Ursviks västra delar.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Inger Gran (L).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämndens föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband med
tvärbanans utbyggnad genom Ursvik ska genomföras
2. Investeringsmedel fastställs till sammanlagt 85 mnkr
3. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2019
4. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens
befintliga investeringsram
5. Finansiering för kommande år hanteras inom budget 2020 och framåt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband
med tvärbanans utbyggnad genom Ursvik - Beslut om att gå
vidare till projektering och genomförande
Beslutsunderlag
 Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms
Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad
 PM Projektering geoteknik daterat 2018-09-28
 Bild mark och VA etapp 1
 Bild mark och VA etapp 2
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningen skrivelse den 24 april 2019
Sammanfattning
Exploateringen av Ursviks västra delar medför nybyggnation av allmänna
anläggningar inom exploateringsområdet inklusive ny infrastruktur, parker, torg
med mera. Genom området planerar även Trafikförvaltningen att anlägga
Tvärbanan Kistagrenen med två nya stationslägen.
Projektet Ursviks västra delar omfattar ny infrastruktur med bland annat två större
parallella gator, Kvarngatan och Båtsman rinkens gata, som går från områdets södra
del och vidare norrut genom Ursviks västra delar. Kvarngatan benämns också som
huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas. Tvärbanans Kistagren
sträcker sig från Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna och passerar
däremellan Rissne och Ursvik i Sundbyberg. Trafikstart till Ursvik är planerad till
2022.
Investeringsprojektet omfattar två förberedande entreprenader med syfte att
säkerhetsställa att den planerade tidplanen mot trafikförvaltningen hålls. Arbetena
omfattar i huvudsak förberedande arbete med markförstärkning, grundläggning
samt VA-ledningar.
Stadens totala investeringsutgift uppgår till 85 mnkr varav SL och Stora Ursviks KB
beräknas medfinansiera 27 mnkr, samt att 30 mnkr avses vidarefaktureras till
externa ledningsägare.
De förberedande arbetena som genomförs i entreprenaderna motsvarar bara en viss
del utav helheten av anläggningarna i området och kommer inkluderas i det
kommande genomförandebeslutet för alla anläggningar i Ursviks västra delar.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.se
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Förslag till beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämndens föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Investeringsprojekt avseende förberedande arbeten i samband med
tvärbanans utbyggnad genom Ursvik ska genomföras
2. Investeringsmedel fastställs till sammanlagt 85 mnkr
3. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2019
4. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens
befintliga investeringsram
5. Finansiering för kommande år hanteras inom budget 2020 och framåt

Bakgrund
Tvärbanans Kistagren sträcker sig från Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i
Sollentuna och passerar däremellan Rissne och Ursvik i Sundbyberg. Trafikstart till
Ursvik är planerad till 2022. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005,
§ 252, att ge dåvarande stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att inleda
detaljplanearbete för att möjliggöra utbyggnaden av tvärbanan genom Sundbyberg.
Anläggandet av Tvärbanan möjliggörs genom två olika detaljplaner. Detaljplan
Tvärbana Kistagrenen genom Rissne, antagen 29 januari 2018, § 6, vann laga kraft
27 februari 2018. Detaljplan för Skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra
Rissne, Ursvik och Kymlinge antogs i kommunfullmäktige 29 januari 2018, § 5,
vann laga kraft 11 november 2018.
Parallellt med planering av tvärbanan löper omfattande fastighetsutvecklingsprojekt
i Sundbyberg. Rissne centrum, norra Rissne, området längs Enköpingsvägen,
Madenområdet och Ursviks västra delar utvecklas till täta stadsdelar med blandad
bebyggelse. Arbetet syftar till att knyta samman stadsdelarna och få till stånd fler
nyttigheter för boende och verksamma i form av närhet, service och ett starkt
offentligt rum. I det arbetet är tvärbanans dragning genom Rissne och Ursvik
centralt
Tidigare beslut
Finansierings- och samverkansavtal med SL
Ett finansierings- och samverkansavtal mellan Staden och SL (Stockholms läns
landsting) är godkänt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 328. I
avtalet var förutsättningen att SL skulle utföra allt, utom anläggandet av
Skelettplanens gator i Ursviks västra delar. Enligt avtalet skulle staden medfinansiera
tvärbanan Kistagrenen genom Sundbyberg med 13 procent av den beräknade
kostnaden på 550 miljoner kronor (i prisnivå juni 2014).

205

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen STN
Stefan Göras/Anni Hvistendahl

2019-04-24
Dnr STN-0170/2019

3 (6)

Genomförandeavtal
Ett genomförandeavtal mellan Staden och SL godkändes av kommunfullmäktige
den 29 januari 2018, § 7. På grund av bland annat de stadsutvecklingsprojekt som
pågår i Sundbyberg är staden och SL i genomförandeavtalet överens om att fördela
ansvaret för projektering och genomförande mellan staden och SL på olika sätt för
olika delsträckor. Nybyggnad av gator och ledningar för Ursvik västra delar kommer
att utföras av staden inom hela området. Trafikanläggningen byggs av
trafikförvaltningen där staden utför de förberedande markarbetena.
Tvärbanans Kistagren genom norra Rissne samt angränsande stadsstruktur i
norra Rissne
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016, § 196, att påbörja förstudie för
tvärbanans Kistagren genom norra Rissne samt angränsande stadsstruktur, som ska
utgöra beslutsunderlag till planeringsinriktning för norra Rissne som tät stadsmiljö
och port till nordvästra Sundbyberg.
Beslut om godkännande av förstudien och att gå vidare till genomförande för
ombyggnad av allmän platsmark i samband med tvärbanans utbyggnad i norra
Rissne fattades av kommunfullmäktige 18 juni 2018, KS-0264/2018.
Samverkansavtal för utveckling av Stora Ursvik delområde 2 – Ursviks västra
delar – mellan Sundbybergs stad, Stora Ursvik KB och Fastighets AB
Förvaltaren
Ett samverkansavtal togs fram mellan Sundbybergs stad, Stora Ursviks KB och
Fastighets AB Förvaltaren för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna i
samband med utbyggnaden av Ursviks västra delar. Avtalet godkändes av
kommunfullmäktige den 21 september 2015, KS-0291/2015.
Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gångoch cykelvägar, parkanläggningar och va-anläggningar med mera i samband
med genomförande av Ursviks västra delar
Genomförandet av Ursviks västra delar medför nybyggnad av allmänna
anläggningar inom exploateringsområdet inklusive anläggande av ledningar, gator,
gång- och cykelbanor, broar, torg, parker och lekplatser. I arbetet ingår även att den
nya huvudgatan förbereds för anläggande av tvärbanan. Beslutet om att godkänna
förstudie och gå vidare till arbete med program med tillhörande systemhandling för
projektet fattades av kommunfullmäktige den 21 november 2016, KS-0363/2016
Projektets innehåll
Exploateringen av Ursviks västra delar medför nybyggnation av allmänna
anläggningar inom exploateringsområdet inklusive ny infrastruktur, parker, torg
med mera. Genom området planerar även Trafikförvaltningen att anlägga
Tvärbanan Kistagrenen med två nya stationslägen.
Projektet Ursviks västra delar omfattar ny infrastruktur med bland annat två större
parallella gator, Kvarngatan och Båtsman rinkens gata, som går från områdets södra
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del och vidare norrut genom Ursviks västra delar. Kvarngatan benämns också som
huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas.
Förberedande arbeten i samband med tvärbanans utbyggnad
För att kunna hålla den planerade tidplanen mot trafikförvaltningen behöver
förberedande arbeten påbörjas och det är dessa som detta genomförandebeslut
avser.
I den fortsatta projekteringen mot en systemhandling i projektet har de geotekniska
undersökningar som till viss del genomfördes under förstudien fördjupats
ytterligare. Undersökningen visar på att det finns ökade behov av
markförstärkningar och fyllnadsarbeten vilket beror dels på att markförhållandena
har tydliggjorts samt att höjdsättningen har förändrats under projektet för att
undvika instängda områden kopplat till dagvattenhanteringen.
Den geotekniska undersökningen visar även på förslag till geotekniska åtgärder för
planerad infrastruktur, ledningar, Tvärbanan, parker och torg. Det framtagna
förslaget avser två entreprenadupphandlingar, UVD Mark och VA etapp 1 och 2.
Arbetena inom entreprenadupphandling UVD Mark och VA etapp 1 omfattar i
huvudsak förberedande jobb med markförstärkning med kalkcementpelare samt
uppfyllning med massor för att skapa en överlast. Detta görs för att få marken att
konsolidera innan vidare arbeten med VA-ledningar och grundläggning för gata och
spårarbeten kan utföras. Förstärkningen behövs för att undvika framtida sättningar
på spår och VA-ledningar som är känsliga. Denna konsolidering är beräknad till
minst 6 månader. Projektet innehåller även schaktarbeten för jord och berg där
marken inte behöver förstärkas men på samma sätt syftar till att hålla den planerade
tidplanen för tvärbanans utbyggnad.
I etapp 2 anläggs sedan på dessa områden så även VA-ledningar som senare ska
kopplas till framtida utbyggnader på både kvarters- och gatu-/spårmark, vilket då
blir både tidseffektivt och ekonomiskt fördelaktigt.
De förberedande arbeten som genomförs i entreprenaderna UVD Mark och VA
Etapp 1 och 2 motsvarar en del av kommande beslut om genomförande för
anläggningar i Ursviks västra delar och kommer inkluderas i det kommande
genomförandebeslutet för hela projektet. Förändringar i kostnader utifrån ändrade
förutsättningar och utökningar i projektet kommer där förklaras närmare utifrån
projektets helhet. Entreprenaderna behöver lyftas ut och beslutas tidigare för att
kunna hålla tidplanen mot trafikförvaltningen. Resterande delar samt helheten
förväntas att beslutas under 2019.
Tidsplan
Arbetet med etapp 1 planeras påbörjas med upphandling i juni 2019 med
upphandlad entreprenör och byggstart till Q4 2019. Nuvarande tidplan beräknar
färdigställande av förberedande arbete till Q3 2020.
VA arbeten i etapp 2 kan ha byggstart Q2 2020 med färdigställande Q4 2020.
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Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna samt fördelningen av utgifterna för investeringen
grundar sig i två olika avtal; Genomförandeavtalet mellan staden och SL samt
Samverkansavtalet mellan staden, Stora Ursvik KB och Förvaltaren.
Genomförandeavtal mellan staden och SL
Enligt genomförandeavtalet mellan Staden och SL, som godkändes av
kommunfullmäktige den 29 januari 2018, § 7, finns särskild fördelning för
kostnaderna inom Ursvik. Arbetet som ska genomföras i denna entreprenad,
kopplat till tvärbanan, avser endast trafikanläggningen samt dess direkta
följdkonsekvenser som ska fördelas enligt huvudprincipen där SL står för 87
procent av kostnaderna och staden för 13 procent.
Totalt motsvarar denna del inom projektet en investeringsutgift på 5 mnkr, där SL
då ska stå för 4,3 mnkr och staden 0,7 mnkr.
Samverkansavtal mellan staden, Stora Ursvik KB och Förvaltaren
I samverkansavtalet så delas de kommande investeringsutgifterna upp mellan
gemensamma och etappspecifika kostnader.
Gemensamma kostnader
De gemensamma kostnaderna ska fördelas utifrån en huvudprincip där SUKB står
för 64 procent av kostnaderna och staden för 36 procent. Den slutliga
fördelningsnyckeln kan komma att förändras då andelarna utgår från totala antal ljus
BTA för alla projekt inom samverkansavtalet. Eventuell slutjustering sker när hela
anläggningen är färdigställd.
Totalt motsvarar de gemensamma kostnaderna en investeringsutgift på 36 mnkr, då
SUKB då ska stå för 23 mnkr och staden 13 mnkr.
Etappspecifika kostnader
De etappspecifika kostnaderna ska bekostas av den part som de berör. I detta fall så
avser de etappspecifika kostnaderna stadens och ska därför stå för dessa till 100
procent.
De etappspecifika kostnaderna motsvarar en investeringsutgift på 15 mnkr.
VA-anläggningar
Arbetena med VA-anläggningar inom området beräknas till totalt 30 mnkr.
Utgifterna för de nya VA-anläggningarna ska sedan vidarefaktureras till
ledningsägaren.
Stadens totala kostnadsåtagande
Stadens totala investeringsutgift för investeringsprojektet uppgår till 85 mnkr i
prisnivå 2019, varav SL medfinansierar med 4,3 mnkr och Stora Ursviks KB
medfinansierar med 23 mnkr. Ytterligare 30 mnkr ska även vidarefaktureras till
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ledningsägare gällande VA-anläggningarna. Kalkylen inkluderar entreprenadkostnad
med byggherrepåslag samt ett generellt riskpåslag för att spegla de osäkerheter som
finns i den nuvarande kalkylen.
De inkluderade entreprenaderna motsvarar bara en viss del utav helheten av
anläggningarna och är bara en del utav kommande beslut om genomförande för
anläggningarna i Ursviks västra delar.
Kapitaltjänstkostnader
Då detta bara är en förberedande del utav den kommande infrastrukturen kommer
kostnaderna inte aktiveras i förväg utan sker i samband med färdigställandet av hela
gatan. De totala kapitaltjänstkostnaderna för resterande delar samt helheten
förväntas beslutas under 2019.
Driftskostnader
Inga driftskostnader då projektet och entreprenaden inte avser markens ytskikt.
Risker
De största riskerna inom dessa entreprenader är kopplade till marknadsriskerna
gällande ekonomi och resurser.
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UPPDRAG OCH SYFTE

Sundbybergs stad planerar fortsatt exploatering av Ursviks Västra delar som är ett område i den nordvästra
delen av kommunen. Västra Ursvik utgör den västra delen av stadsutvecklingsprojektet Stora Ursvik, inom
vilket bostäder för ca 15 000 personer, ny infrastruktur, skolor, förskolor, parker, torg m m planeras att byggas
fram till år 2026. Genom området planerar även Trafikförvaltningen att anlägga Tvärbanan Kistagrenen i
gatuspår med två nya stationslägen. Vidare norrut planeras en ny gata som sammanbinder Ursviks västra
delar med den befintliga Ärvinge trafikplats. Denna sträcka benämns Nordlig anslutning.
Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Sundbybergs stad utfört geoteknisk projektering för ny
infrastruktur, nya vatten- och avloppsledningar samt dagvattenhantering inom Västra Ursvik.
I ett systemhandlingsskede 2016-2017 utfördes geotekniska markundersökningar och provtagningar.
Systemhandlingsprojekteringen omfattade utvärdering och beskrivning av befintliga förhållanden avseende
geoteknik och befintliga anläggningar samt behov och förslag till geotekniska åtgärder för planerad
infrastruktur, ledningar, Tvärbanan, parker och torg.
Under 2018 har detaljprojektering påbörjats för Ursviks västra delar och i samband med det har
kompletterande geotekniska markundersökningar utförts inför dimensionering och optimering av de
geotekniska åtgärder som föreslagits i systemhandlingsprojekteringen. Föreliggande PM beskriver resultat av
detaljprojektering av markförstärkning för en första delentreprenad. I föreliggande PM beskrivs befintliga
geotekniska förhållanden samt de åtgärder som projekteras för det område som igår i och framtagande av det
första förfrågningsunderlaget (FU1). Geografisk utbredning av FU1 framgår i figur 1.

Figur 1 Översiktskarta Förfrågningsunderlag 1 Västra Ursvik inom blå markering.
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UNDERLAG
Allmänt

Som underlag för denna PM har följande underlag använts.



Grundkarta modellfil ”Baskarta Västra Ursvik Swereff 99 18 00 RH2000 2017-02-20” erhållen 2017-0601, ”Västra Ursvikuppdatering 20171204” erhållen 2017-12-04,
”Sthlm_Sundbyberg_Baskarta_med_fastigheter”, ”Västra Ursvik20171208 ” erhållen 2018-12-11 av
Sundbyberg Stad.



LAS-filer för generering av markytemodell erhållna 2017-12-04 samt 2017-12-11 av Sundbyberg
StadBefintlig förstärkning ”G3001390” erhållen 2016-11-29 av Iterio.



Systemhandling Gata för västra Ursvik, daterad 2018-01-31.



Systemhandling VA för västra Ursvik, daterad 2018-01-31.



Systemhandling Geoteknik för västra Ursvik, daterad 2018-01-31.



Ledningsunderlag erhållet genom ledningskollen ärendenr: 20170609-0392.



Teknisk beskrivning Program Tvärbanan Kista- och Solnagrenen, Projekt Systemhandling Kistarenen
Geoteknik, g-5902-120-004-0001, upprättad av Iterio AB, daterad 2016-06-23



Övergripande projektinformation om Västra Ursvik från www.ursvik.se



Geologisk fältbedömning (platsbesök) 2017-01-18



Berggrundskartan 10I Stockholm, SGU serie Ba nr 60. Sveriges Geologiska Undersökning



Suggested methods for the quantitative description of discontinuities, 1977. International Society for
Rock Mechanics.

2.2

Utförda undersökningar

Geotekniska undersökningar för detaljprojektering har utförts för Ursviks Västra delar samt Nordlig anslutning.
Utförda undersökningar finns redovisade i Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik,
Hydrogeologi, Markmiljö, upprättad av Golder, daterad 2018-06-14.
Inför de utförda undersökningarna har arkivsökning utförts efter tidigare geotekniska utredningar inom
området. Tidigare utförda undersökningar är utförda för bl a planerade tillfälliga och permanenta vägar och
anläggningar. Äldre undersökningsresultat har inarbetats i den Marktekniska undersökningsrapporten.

3.0
3.1

PLANERADE ANLÄGGNINGAR
Allmänt

Projektet Ursviks västra delar omfattar ny infrastruktur med två större parallella gator, Kvarngatan och
Båtsman rinkens gata, som går från områdets södra del och vidare norrut genom Västra Ursvik. Kvarngatan
benämns även som områdets huvudgata och i denna planeras även Tvärbanan förläggas. Längst i norr
ansluter Kvarngatan och Båtsman rinkens gata mot varandra och i Kvarngatans förlängning byggs Nordlig
anslutning som slutar i och med den befintliga Ärvinge trafikplats i norr. Vidare planeras ett antal tvärgator till
Kvarngatan och Båtsman rinkens gata samt parker, torg och en ny damm för hantering av områdets
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dagvatten. Längs med områdets västra sida, planeras en stödmur mot den befintliga Ulvsundavägen för att
möjliggöra uppfyllnader för Båtsmans rinkens gata och parken.

3.2

Förfrågningsunderlag 1, FU1

I FU 1 ingår projektering av geoteknisk förstärkning för gator och Tvärbanan enligt nedan:



Kvarngatan km 0/110-0/860



G:a Enköpingsvägen öster km 0/000-0/100



G:a Enköpingsvägen väster km 0/080-0/105



Ursviks Torg



Ursviks Allé öster



Spannmålsgatan

samt projektering av vatten- och avloppsledningar längs följande sträcka:


4.0
4.1

Kvarngatan km 0/450-0/860

BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER, LEDNINGAR OCH GEOTEKNISK
FÖRSTÄRKNING
Befintliga konstruktioner och anläggningar

En asfalterad infartsväg kommer in i området från Enköpingsvägen i söder. Vägen fortsätter i nordlig riktning
in i området med bl a infart till en återvinningsstation som ligger i läget för den planerade Kvarngatan.
Genom området passerar en gång- och cykelväg. GC-vägen kommer in i området på bro över
Enköpingsvägen i söder och delar sig. Den ena delen fortsätter norrut och korsar under befintlig väg via en
GC-port (passagen finns ungefär vid den planerade Kvarngatan km 0/450). Därefter går GC-vägen västerut
mot befintliga E18. GC-porten ska rivas i samband med planerad nybyggnation.

4.2

Befintliga ledningar

Inom området finns markförlagda ledningar som i huvudsak består av belysningsel samt el- och
vattenledningar tillhörande återvinningsstationen.
I angränsande nybyggt område i öster finns nylagda ledningar som skall ansluta till planerade ledningar.

4.3

Befintlig geoteknisk förstärkning

Inom området finns befintlig geoteknisk förstärkning i eller i nära anslutning till planerade gator. Längs aktuell
sträcka för FU1 finns kalkcementpelare (kc-pelare)i läget för Kvarngatan ungefär mellan km 0/435 och 0/500.
Identifierade förstärkningar framgår av ritningsbilagorna tillhörande den Marktekniska undersökningsrapporten
(G-11.1-0001 – G-11.1-0017).

5.0

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna handling har tagits fram med följande förutsättningar:

7

216

2018-09-28

1782782



Befintliga ledningar inom området kommer att läggas om.



Självfallsledningar kommer att anläggas i alla gator inom området.



Geotekniska förstärkningsåtgärder för Tvärbanan (färdigställande av Tvärbanan inklusive pålning för och
färdigställande av kontaktledningsstolpar utförs i senare entreprenad.)



Befintliga marknivåer förutsätts generellt inom kvartersmark. Vid dimensionering av geoteknisk
förstärkning har förutsätts att det går att utföra tryckbankar in på kvartersmark.



Kc-pelare installeras i lera som har med mäktighet >2,5 m.



6 månaders liggtid för överlast på kalkcementpelare respektive förbelastning tillämpas.



Ingen byggnation inom kvartersmark har förutsatts vara påbörjad, hänsyn har ej tagits till ev schakter,
temporära sponter et c som kan bli aktuellt för utbyggnad inom kvartersmark.

6.0

ÖVERGRIPANDE GEOTEKNISKA OCH HYDROGEOLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Beskrivningen under kapitel 6.0 avser övergripande geotekniska och hydrogeologiska förhållanden för
området Västra Ursvik. Vidare under 7.0 finns mer detaljerade beskrivningar av förhållandena för FU1.

6.1

Topografi

Marknivåerna inom området är ojämna men höjdskillnaderna är relativt små. Markytorna faller i huvudsak mot
väster och nordväst. I den södra delen av området ligger marken högre än intilliggande Enköpingsvägen i
söder och Ulvsundavägen i väster. Infarten från Enköpingsvägen går i bergskärning mellan höjdpartier.
I den nordöstra respektive sydöstra delen av området finns tydliga höjdområden där marknivåerna stiger
markant.
I samband med om- och nybyggnationen av E18 väster om Ursvik nyttjades delar av aktuellt område för
tillfälliga väganläggningar, upplags- och etableringsytor. Markområden har nyttjats för olika ändamål under
olika etapper och lokalt har stora förändringar av ursprungliga marknivåer skett.

6.2

Geoteknik

Inom området finns det stora variationer i jorddjup och markförhållanden. Marken består växlande av områden
med fastmark och områden med lös jord. Jordlagerföljden inom fastmarksområdena består från markytan sett
huvudsakligen av fyllningsjord på friktionsjord ovan berg. Inom lösjordsområdena består jordlagerföljden
generellt av fyllningsjord ovan lera. Under leran finns friktionsjord på berg.
Delar av området har tidigare använts för temporära vägar under bl a byggnationen av nya E18. Med
anledning av det finns, främst i de västra och norra delarna, kvarlämnade markförstärkningar under mark.
Inom delar av området är marken uppfylld och det finns mäktiga lager fyllningsjord ovan naturligt lagrad jord.
Kring området finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen. Dessa utgör områden för
grundvattenbildning.

6.3

Geologisk beskrivning av bergmassan

Berggrunden domineras av en folierad granatförande ådergnejs av troligt sedimentärt ursprung, vilken
genomskärs av pegmatit- och aplitgångar. Här uppträder även underordnat en yngre, homogen granit. Enligt
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SGU’s kartblad förekommer även ”ospecificerad grönsten” inom området. Denna har dock inte kunnat
observeras i synliga hällar utan finns troligen där bergytan går på djupet eftersom den generellt sett är något
mjukare och därmed mer lätteroderad. I ett fåtal av utförda sonderingar i berg finns tecken på ett mer
uppsprucket berg i djupsvackorna inom området.
Gnejsens foliation är huvudsakligen orienterad i öst-västlig riktning med en brant till medelbrant stupning åt
söder. Riktningarna varierar dock starkt lokalt inom området.
Bergmassan spricker huvudsakligen upp i foliationsriktningen. Andra dominerande sprickgrupper är
orienterade N till NNV med en stupning på 60 till 70 grader (högerhandsregeln), sydlig med en stupning på ca
70 grader samt flacka sprickplan med varierande strykning. Blockigheten är motsvarande stor- (1-3 spr/m3) till
medelblockig (3-10 spr/m3). Sprickytorna är plana till undulerande och företrädesvis råa.

6.4

Hydrogeologi

Grundvattennivåmätningar i nya och befintliga grundvattenrör har utförts kontinuerligt inom uppdraget sedan
2016. I befintliga grundvattenrör, från tidigare undersökningar i området, finns dokumenterade mätningar så
långt tillbaka som 1976.
Månadsvisa grundvattennivåmätningar har utförts i nya och befintliga rör och under perioden 2016-2018.
Under perioden har ett antal nya grundvattenrör installerats och därefter har mätning utförts månadsvis även i
dessa rör.
Grundvatten förekommer i området i ett eller flera övre magasin i fyllningen ovan leran och i torrskorpeleran
och i ett sammanhängande undre magasin i friktionsjorden under leran. Där friktionsjorden går i dagen finns
endast ett öppet magasin. Här finns potentiellt en kontakt mellan de övre och undre magasinen.
Grundvattenbildning till det undre magasinet sker i höjdområdena där moränen går i dagen, främst i
randområdena mellan lera och berg i dagen. Dessa områden är inströmningsområden för grundvatten.
Grundvattnets gradient inom området bedöms i huvudsak ske från sydost mot nordväst, dvs i princip tvärs
Kvarngatan. Enligt utförda observationer under perioden 2016-2018 varierar grundvattennivån i området
mellan 0,5 och ca 2,5 m under befintlig markyta. Grundvattennivån ligger närmare markytan i den norra delen
Grundvattenbildning till övre magasin kan förutsättas ske över hela projektområdet utom i
utströmningsområden. Mätpunkterna är för glest placerade för att ge en heltäckande bild av det övre
magasinet men gradienter och strömningsriktning förmodas sammanfalla med markytans lutning. Nivåerna i
de övre magasinen förmodas styras av vattenförande diken och trafikverkets dagvattendammar.
Detaljerad beskrivning av hydrogeologiska förhållanden framgår av Systemhandling PM Hydrogeologi
upprättad av Golder, daterad 2018-01-31.

6.5

Markmiljö

Miljöteknisk provtagning (skruvprovtagning och provgropsgrävning) har gjorts i samband med de geotekniska
undersökningarna. Resultaten från utförda undersökningar, med avseende på de ämnen som analyserats,
bedöms föroreningshalten i området generellt vara låg. Konstaterad förorening förekommer generellt i
befintliga fyllnadsmassor.
Jordmassor från största delen av området (med uppmätta halter <MKM och med tillfredsställande geotekniska
egenskaper) kan återanvändas inom projektet. Massorna kan exempelvis läggas under hårdgjorda ytor, i
aktivitetsvallen eller på större djup i andra områden. Detta då föroreningstypen (metaller) generellt är bunden
till jordpartiklar och dess främsta exponeringsväg är dammning eller intag av jord. Massor med
föroreningshalter >KM men <MKM bör inte läggas ytligt i områden som inte är hårdgjorda eller i områden där
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odling kan tänkas ske. Jordmassor innehållande halter >KM men <MKM av ämnen som kan spridas genom
ångning (t.ex. kvicksilver) bör inte återanvändas under framtida byggnader.
Återanvändning av massor med acceptabla föroreningshalter inom området innebär både ekonomiska och
miljömässiga vinster i och med minskat antal transporter och minskat behov av att föra in jordmassor utifrån.
Dokumentation bör ske av vilka massor (med föroreningshalt >KM) som läggs var.
Om massor med föroreningshalter >KM men <MKM inte kan återanvändas inom Västra Ursvik bör de skickas
till mottagningsanläggning för KM-massor eller återanvändas i annat projekt där markanvändningen är mindre
känslig.
Detaljerad beskrivning av miljötekniska utredningar framgår i Systemhandling PM Miljötekniska förhållanden
upprättad av Golder, daterad 2018-01-31.
Enligt en utredning utförd av WSP år 2008 (PM Miljöteknisk provtagning av asfalt och underliggande
bärmaterial) förekommer inte tjärhaltig asfalt inom Västra Ursvik.

6.6

Sättning

Undersökning av lerans sättningskänslighet med kompressionsförsök visar att lerans sättningskänslighet
varierar inom området. Leran inom området varierar mellan att inte vara konsoliderad för rådande last
(pågående sättning) till svagt överkonsoliderad.
Inom stora delar av området planeras uppfyllnader för nya gator att utföras ovan befintlig markyta. Uppfyllnad
med tung fyllning medför en belastningsökning på jorden vilket ger en effektivspänningsökning i jorden som
orsakar tidsberoende sättningar i leran. Vid övergångar mellan lösjordsområden och fastmarksområden
och/eller mellan förstärkt respektive icke förstärkt mark uppstår differenssättningar.
Sättningarnas storlek till följd av planerad uppfyllnad inom området varierar generellt mellan 0,1 och 0,4 m för
oförstärkt jord. Genom att utföra geotekniska åtgärder kan sättningarnas storlek reduceras.
Under kapitel 7 nedan beskrivs planerad utformning, förutsättningar och projekterade åtgärder inom FU1.
Detaljerad redovisning av resultat från utförda sättningsberäkningar framgår av Bilaga 1 – PM Beräkning
Geoteknik FU 1.

6.7

Stabilitet

Byggnation av gator kommer att innebära förändrade marknivåer och där uppfyllnad planeras sker en
belastningsökning på jorden. Förändrad geometri och ny belastningssituation leder till försämrad stabilitet i
permanentskedet längs delar av FU1. Planerade schakter under utförandeskedet, för t ex ledningar, kommer
också medföra försämrad stabilitet. Genom att förstärka marken med kc-pelare eller genom att lägga ut
tryckbank förbättras stabilitetssituationen så att erforderlig säkerhet mot skred uppnås. Under utförandeskedet
kommer etappvis schakt krävas längs delar av sträckan för att minska risken för stabilitetsbrott.
Kontroll av stabiliteten för permanent anläggning och planerade ledningsschakter redovisas i Bilaga 1 - PM
Beräkning Geoteknik FU 1.

7.0

PLANERADE ÅTGÄRDER

Behov av geotekniska förstärkningsåtgärder för gator och ledningssträckningar till följd av risk för sättningar
och stabilitetsproblem har utvärderats. Resultat från utvärdering och beräkningar redovisas i Bilaga 1.
Projekterade åtgärder för FU1 redovisas på ritningar G-15.1-0006, 0007, 0008, 1001, 1006, 1007, 1008 och
G-15.2-0001, 0002, 0003 samt illustreras i 3D-modell G-15-V-0001.dwg och G-15-V-1001.dwg.
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Beskrivningar av planerad utformning, befintliga förutsättningar och projekterad åtgärd för varje gata ingående
i FU1 framgår nedan. Beskrivningarna relaterar till de planerade gatornas längdmätning.

7.1

Kalkcementpelare

För att reducera sättningarna som orsakas av uppfyllnader föreslås i huvudsak djupstabilisering som
förstärkningsåtgärd. Med djupstabilisering avses här förstärkning av lerlagret med kc-pelare. Befintlig
fyllningsjord ska förutsättas vara blockig och före installation av kc-pelare krävs att blockrensning utförs. Även
avschaktning av befintlig fyllningsjord kommer att behöva utföras, se figur 2 från provgropsgrävning i området.

Figur 2. Befintlig fyllningsjord vid provgropsgrävning till ca 1,5 m djup i punkt 16GA316 Kvarngatans km ca
0/430 och 16GA312 strax norr om Kvarngatan km 0/320.

Efter installation av kc-pelare förutsätts 6 månaders liggtid för att ta ut merparten av sättningarna.
Sättningsmätningar ska utföras under liggtiden för att verifiera att sättningsförloppet följer den förväntade
utvecklingen.
Arbetet med kc-förstärkning föreslås i princip utföras enligt nedan:
1. Röjning, borttagning av markvegetation, blockrensning och lokal avschaktning av fyllningsjord
2. Utläggning av arbetsbädd med dränerande material
3. Installation av kalkcementpelare. Utmatning av inblandningsmedel utförs mellan underkant lera och
överkant lera. Pelarinstallationen avslutas där lerlagret är mindre är 2,5 m.
Kontroll av pelare utförs löpande med kalkpelarsond FKPS.
4. Sättningsmätare installeras
5. Fyllning med material upp till nivå för färdig väg.
6. Efter en liggtid på 6 månader kan ledningsschakt utföras och vägen/ytan färdigställas

7.2

Förbelastning

För att minimera risken för differenssättningar vid övergång mellan förstärkt och oförstärkt mark respektive
mellan fastmark och lösjord föreslås förbelastning. Med förbelastning avses en tidig utläggning av
fyllnadsmassor (6 månaders liggtid förutsätts) för att ta ut merparten av sättningarna vid övergångarna. Tidig
utläggning av fyllnadsmassor tillämpas där lerlagret är 2,5 m eller mindre.
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Kvarngatan, km 0/110 - 0/860
Utformning

Planerad gata stiger från nivå ca +14 vid 0/110 till nivå ca +15 vid 0/160. Från km 0/160 faller gatans nivå
svagt till ca +12,5 i km 0/450. Vidare från km 0/450 stiger gatuprofilen åter till ca +18 i 0/720 och faller därefter
åter till nivå ca +15 vid km 0/860.
Den del av Kvarngatan som ingår i FU1 planeras anläggas enligt följande (ungefärligt angivna
längdmätningar):
0/110 – 0/140 – i nivå med befintlig mark
0/140 – 0/420 – bank, uppfyllnad om 1-3 m ovan befintlig mark
0/420 – 0/640 – skärning upp till 4,5 m från befintlig mark
0/640 – 0/860 – bank, uppfyllnad om 1-2 m ovan befintlig mark växlande med låg skärning

7.3.2

Geotekniska förhållanden

Marknivån varierar mellan +12 och +15 fram till km 0/430. Från 0/430 stiger markytan upp till ca +18 vid km
0/530 och nivån ligger sedan mellan +15 och +18 fram till km 0/860.
Km 0/110 – 0/510
Vid km 0/110 är jorddjupet begränsat och jordlagren består av fyllning och/eller friktionsjord direkt på berg.
Vidare norrut går planerad gata ut över ett lerområde där jorden består av fyllning ovan lera på friktionsjord på
berg. Jorddjupet är ca 3 m vid km 0/130 och ökar norrut till ca 15 m vid km 0/460 för att sedan minska till ca 8
m vid km 0/510.
Fyllningens mäktighet är 1-2 m fram till ca km 0/380 och ökar sedan till 3-5 m med den största mäktigheten
kring km 0/480. Fyllningsjorden innehåller i huvudsak sten, grus, sand, lera och är blockig. Lermäktigheten
varierar i huvudsak mellan 5 och 7 m men ökar till ca 9 m där jorddjupet är som störst, kring km 0/460. Lerans
översta 1-2 m har torrskorpekaraktär. Friktionsjordens mäktighet under leran bedöms vara mellan 1 och 3 m.
Befintlig förstärkning i form av KC-pelare finns mellan km 0/435 till 0/500.
Ungefär i km 0/450 finns en befintlig gc-port.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 varierar grundvattennivån mellan ca +9 och +11
vilket motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.
Km 0/510 – 0/770
Från km 0/510 minskar jorddjupen åter och fram till km 0/575 består jorden av 3-5 m fyllning på 0-2 m lera på
1-2 m friktionsjord på berg.
Från km 0/575 fram till km 0/770 utgörs jordlagren av fyllning på friktionsjord på berg. Lokalt finns områden
med berg i dagen mellan km 0/700 och 0/750. De totala jorddjupen varierar mellan 0 och 4 m. Vid km 0/575 är
fyllningsjorden ca 5 m men minskar norrut och är i huvudsak 2-3 m. Fyllningsjorden är blockig.
Friktionsjordens tjocklek är 1-3 m.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 varierar grundvattennivån mellan ca +9 och +11
vilket motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.
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Km 0/770 – 0/860
Från km 0/770 fram till 0/860 består jorden generellt av fyllning på lera på friktionsjord ovan berg. De totala
jorddjupen varierar från 1 m vid 0/770 till ca 10 m vid 0/860.
Jordlagren består av 0-3 m fyllning på ett 1-5 m mäktigt lerlager ovan 1-3 m friktionsjord på berg.
Fyllningsjorden är stenig och blockig. Lerlagrets tjocklek varierar tvärs vägen. Lerlagrets översta 1-2 m har
torrskorpekaraktär.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 varierar grundvattennivån mellan ca +10 och +15
vilket motsvarar 0-1 m under befintlig markyta. De högre nivåerna är uppmätta på inom höjdpartierna på östra
sidan om Kvarngatan.

7.3.3

Grundläggning

Från km 0/110 till ca km 0/200 ligger profilen upp till 1,5 m över befintlig mark. Geoteknisk förstärkning
erfordras utefter denna sträcka av sättningsskäl och utförs med kc-pelare respektive förbelastning/tidig
utläggning. Förbelastning utförs från km 0/150 och förstärkning med kc-pelare utförs för Tvärbanans
sträckning från km 0/170.
Mellan ca km 0/200 till km 0/340 planeras uppfyllnad om upp till ca 3 m över nuvarande mark. Geoteknisk
förstärkning erfordras utefter denna sträcka, både av sättnings- och stabilitetsskäl och utförs med kc-pelare.
Mellan km 0/340 och ungefär 0/400 planeras uppfyllnad om upp till ca 1 m över nuvarande marknivå och
geoteknisk åtgärd utförs i form av kc-pelare respektive förbelastning/tidig utläggning.
Från ca 0/400 fram till 0/475 planeras uppfyllnad om upp till 1,5 m och förstärkning krävs av både sättningsoch stabilitetsskäl och utförs med kc-pelare. Mellan km 0/435 och 0/500 finns befintlig kc-pelarförstärkning i
läget för den västra delen av planerad gatan. Vid 0/450 finns en befintlig gc-port som korsar läget för planerad
gata. Gc-porten ska rivas inom FU1 för att möjliggöra utbyggnaden av Kvarngatan. Den befintliga kcförstärkningen kommer att nyttjas även för den nya gatan. För att säkerställa att den nya
belastningssituationen inte orsakar sättningar ska förbelastning/tidig utläggning göras över den befintliga kcpelarförstärkningen och sättningsmätningar ska utföras för att verifiera att inga ytterligare sättningar
uppkommer.
Mellan km 0/480 och 0/860 förläggs den nya gatan växlande i skärning, i nivå med befintlig markyta
respektive på låg bank ovan fastmark. Ingen geoteknisk förstärkningsåtgärd erfordras. För delar av sträckan
kommer bergschakt behöva utföras för gata och ledningar, se stycke 7.9 VA-ledningar i gator.

7.4
7.4.1

G:a Enköpingsvägen väster, km 0/080 – 0/105
Utformning

Planerad gatuprofil ligger kring nivå +14,5.
Den nya gatans nivå ligger 0,5-1 m högre än dagens nivå.

7.4.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig mark ligger kring +13,5.
Marken består av fyllning på lera ovan friktionsjord på berg. Det totala jorddjupet är ca 8 m.
Jordlagren består av ca 0,5 m fyllning som underlagras av upp till ca 5 m lera. Under leran finns upp till ca 3
m friktionsjord på berg. Den översta delen av leran har torrskorpekaraktär.
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Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +10 och +11 vilket
motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.

7.4.3

Grundläggning

Gatuprofilen planeras ligga upp till 1 m över nuvarande mark. Geoteknisk åtgärd behövs av sättningsskäl och
utförs med förbelastning/tidig utläggning av fyllnadsmassor mellan km 0/080 och 0/100.

7.5
7.5.1

G:a Enköpingsvägen öster, km 0/000 – 0/100
Utformning

Planerad gatuprofil varierar mellan ca +13 och +15 längs sträckan.
Gatuprofilen går växlande på låg bank om 0,5-1 m och i nivå med befintlig mark.

7.5.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå ligger kring +13.
Marken består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. Det totala jorddjupet varierar mellan 4 och 9 m i
undersökta punkter.
Jordlagren består av ca 2 m fyllning på 2-4 m lera. Under leran finns friktionsjord på berg. Friktionsjordens
mäktighet har inte undersökts. Lermäktigheten varierar tvärs planerad gata med den större mäktigheten längs
östra sidan.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +10 och +11 vilket
motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.

7.5.3

Grundläggning

Gatuprofilen planeras ligga ca 1-1,5 m över nuvarande mark vid km 0/000 och faller ner till nivå med
nuvarande mark vid km 0/100. Geoteknisk förstärkning behövs av sättningsskäl. Angränsande mot
Kvarngatan och längs gatans norra sida utförs kc-pelare och för den övriga gatan utförs förbelastning/tidig
utläggning av fyllnadsmassor fram till km 0/080.

7.6
7.6.1

Ursviks allé öster, km 0/000 – 0/080
Utformning

Planerad gatas nivå varierar mellan ca +13 och ca +14.
Från km 0/000 fram till 0/035 går planerad gata på upp till 1,5 m hög bank. Från km 0/035 går planerad gata i
skärning i för att sedan ansluta till befintlig marknivå i km 0/080.

7.6.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå varierar mellan ca +12 och +17.
Marken består av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. De totala jorddjupen varierar mellan 5 och 10 m.
I läget för planerad gata består jordlagren överst av fyllningsjord som i huvudsak är 1-2 tjock men som lokalt
ökar till ca 5 m mäktihget. Under fyllningen finns 2-4 m lera. Under leran finns 1-4 m friktionsjord på berg.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +9 och +11 vilket
motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.
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Grundläggning

Från km 0/000 fram till 0/035 går planerad gata på en bank och förstärkning behövs av sättningsskäl.
Angränsande mot Kvarngatan utförs kalkcementpelare och för den resterande delen av gatan som går på
bank utförs förbelastning/tidig utläggning av fyllnadsmassor.

7.7
7.7.1

Spannmålsgatan, km 0/000 – 0/080
Utformning

Gatuprofilen stiger från nivå ca +13 i km 0/000 till ca +15 i km 0/080.
Planerad gata går fram till km 0/020 i skärning därefter på bank fram till km 0/030 för att sedan gå i skärning
fram till km 0/080.

7.7.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå varierar mellan +13 och +16.
Jordlagren består av 2-5 m fyllning på 3-5 m lera. Leran underlagras av 1-2 m friktionsjord på berg.
Fyllningsjorden är som mäktigast vid sträckans början.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +10 och +11 vilket
motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.

7.7.3

Grundläggning

Planerad gata går i ca 3 m skärning fram till km 0/020. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras utefter
sträckan.
Mellan ca km 0/020 till km 0/040 planeras ca 1,5 m uppfyllnad för ny gata. Geoteknisk förstärkning behövs av
sättningsskäl och utförs med förbelastning/tidig utläggning av fyllning.
Från km 0/030 fram till 0/080 går planerad gata i ca 0,5 m skärning. Ingen geoteknisk förstärkning erfordras
utefter sträckan.

7.8

Ursviks Torg

Utformning av torget har förändrats vilket inte har inarbetats i föreliggande PM. Bland annat planeras delar av
torget att underbyggas med konstruktion/garage vilket medför att föreslagna geotekniska åtgärder kommer att
behöva anpassas efter nya förutsättningar.

7.8.1

Utformning

Torgets planerade nivå varierar mellan +12 och +14. Lägsta nivån för torget finns i förlängningen av Ursviks
allé mot Kvarngatan. Högsta nivån finns i norra delen av torget, längs med Ursviks allé ca km 0/038.
Det planerade torgets västra del ligger högre än befintlig mark och den östra delen lägre än befintlig mark.

7.8.2

Geotekniska förhållanden

Befintlig marknivå varierar mellan +11 och +16 över ytan.
Jorddjupet i den västra delen, mot Kvarngatan, är upp till ca 10 m. I den norra delen, mot Ursviks allé öster,
och den östra delen av torgytan minskar jorddjupen till mellan 2 och 5 m.
Marken består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord på berg. I den västra delen är fyllningsjorden 0,51,5 m tjock och innehåller sand, torrskorpelera och växtdelar. Under fyllningsjorden finns ca 5 m lera vars
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översta ca 2 m har torrskorpekaraktär. Torrskorpelerans översta del är något gyttjig. Under leran finns
friktionsjord på berg.
Mot den norra och östra delen av torget är fyllningsjorden 0,5-1 m tjock och lerlagrets mäktighet 2-3 m. Leran
har i huvudsak torrskropekaraktär. Under leran finns 0,5-1 m friktionsjord ovan berget.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +9 och +11 vilket
motsvarar 1-3 m under befintlig markyta.

7.8.3

Grundläggning

I torgets sydvästra och västra delar sker en uppfyllnad för planerad markyta med upp till 2 m över befintlig
mark. Geoteknisk förstärkning bedöms i detta skede erfordras av sättningsskäl. Geoteknisk förstärkning
föreslås utföras med kalkcementpelare samt med förbelastning/tidig utläggning av fyllnadsmassor.
Torgets nordöstra delar ligger i upp till 2,5 m skärning. Ingen geoteknisk förstärkning bedöms erfordras här.

7.9

VA-ledningar i gator

Nedan beskrivs geotekniska förhållanden längs planerade vatten-, spill- och dagvattenledningar inom FU1.
Beskrivningarna nedan relaterar till noder angivna på ritningar R-51.1-107, 108, 109 samt R-51.2-101, 102.

7.9.1

Utformning

Inom FU1 ingår vatten- spillvatten- och dagvattenledningar längs Kvarngatans östra och västra sida. Schakt
för ledningarna utförs som djupast till 3 m under planerad mark.

7.9.2

Geotekniska förhållanden VA nod 101-115

VA-nod 101-104
Befintlig marknivå är ca +14 vid nod 101 och stiger till nivå ca +18 vid nod 104.
Jorddjupet är mellan 10 och 15 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord. Den översta delen av leran har
torrskorpekaraktär. Fyllningsjordens mäktighet är 4-6 m och innehåller bl a sand och grus. Lerlagret är ca 8 m
vid nod 101 och minskar till ca 2 m vid nod 104. Leran är varvig och mot övergången till friktionsjorden finns
skikt av finsand och silt. Friktionsjorden under leran har medelhög relativ fasthet. Bergnivån är ca +0 vid nod
101 och stiger till ca +10 vid nod 104.
Längs sträckan finns befintliga kalkcementpelare installerade i leran. Ungefär vid nod 101 (Kvarngatans km ca
0/450) finns en befintlig gc-port som ska rivas inom FU1. Längs östra sidan av Kvarngatan ska nya kc-pelare
installeras i lerlagret som ska ansluta mot befintlig förstärkning. Ytan ska förbelastas under 6 månader för att
minska risken att besvärande sättningar kvarstår när nya ledningar läggs längs sträckan.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +10 och +11 vilket
motsvarar 1-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 104-105
Befintlig marknivå ligger kring +18 mellan nod 104 och 105.
Jorddjupet är mellan 6 och 8 m längs sträckan.
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Jordlagren består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord. Leran har torrskorpekaraktär.
Fyllningsjordens mäktighet är 4-6 m och innehåller bl a sand, grus och lera. Lerlagret är 1-2 m tjockt och
överlagrar ca 1 m friktionsjord. Friktionsjorden under leran har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger
mellan ca +10 och +13 mellan nod 104 och 105.
Grundvattennivån antas ligga ca 1-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 105-106
Befintlig marknivå ligger kring +18 mellan nod 105 och 106.
Jorddjupet är mellan 4 och 7 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord. Leran har torrskorpekaraktär.
Fyllningsjordens mäktighet är 4-5 m och innehåller bl a sand, grus och lera. Lerlagret är ca 1 m tjockt och
överlagrar ca 1 m friktionsjord. Friktionsjorden under leran har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger
mellan ca +11 och +13 mellan nod 105 och 106.
Grundvattennivån antas ligga ca 1-2 m under befintlig markyta.

Figur 3. Provgrop 16GA320 mellan nod 105 och 203, fyllning (grusig lerig sand och sandig lera) ner till 1,5 m.

VA-nod 106-110
Befintlig marknivå ligger mellan +16 och +17 mellan nod 106 och 110.
Jorddjupet är mellan 2 och 4 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning på friktionsjord ovan berg. Fyllningsjordens mäktighet är ca 3 m vid nod
106 och minskar norrut till ca 1 m. Fyllningsjorden innehåller bl a grus, sand och lera och är blockig.
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Friktionsjorden är 1-2 m och har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger mellan ca +13 och +14 mellan nod
106 och 110.
Grundvattennivån antas ligga ca 1-2 m under befintlig markyta.

Figur 4. Provgrop 16GA324 mellan nod 110 och 207, sand 0-1 m under my därunder block.

VA-nod 110-112
Befintlig marknivå ligger på ca +15 vid sträckans början och stiger till ca +17 vid sträckans mitt. Vid nod 112 är
befintlig marknivå +18.
Jorddjupet är mellan 2 och 4 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning på friktionsjord ovan berg. Fyllningsjordens mäktighet är 2-3 m och
innehåller bl a siltigt, sandigt grus och lera. Friktionsjorden är 0-2 m tjock. Bergnivån ligger mellan ca +13 och
+14 mellan nod 110 och 112.
Grundvattennivån antas ligga ca 0,5-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 112-112A
Befintlig marknivå ligger på ca +18 vid sträckans början och faller till ca +16 vid nod 112A.
Jorddjupet är mellan 0 och 3 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning på friktionsjord ovan berg och berg i dagen. Fyllningsjordens mäktighet
är 0-2 m och innehåller bl a siltigt, sandigt grus och lera. Friktionsjorden är 0-1 m tjock. Bergnivån ligger
mellan ca +13 och +18,5 mellan nod 112 och 112A.
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Grundvattennivån antas ligga ca 0,5-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 112A-115
Befintlig marknivå ligger på ca +16 vid sträckans början och faller till ca +15 vid nod 115.
Jorddjupet är ca 3 m vid nod 112A och ökar till ca 11 m vid nod 114 (sträckans mitt). Vid nod 115 är jorddjupet
ca 8 m.
Jordlagren består generellt av fyllning på lera ovan friktionsjord på berg. Fyllningsjordens mäktighet är 1-2 m
vid nod 112A och ökar till ca 4 m vid sträckans mitt (nod 114) för att sedan minska till 2 vid nod 115.
Fyllningsjordens innehåll är inte undersökt men bedöms innehålla sand, grus och lera. Vid sträckans början
finns lera som varvig och innehåller sand och silt. Vidare har leran i huvudsak torrskorpekaratär mellan nod
112A och nod 115. Friktionsjorden är 0-3 m tjock och har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger mellan ca
+13 och +5 mellan nod 112A och 115.

Figur 5. Provgrop 16GA330 mellan nod 114 och 210, stenig, blockig fyllning ner till 1,5 m djup
Grundvattennivån antas ligga ca 0-2 m under befintlig markyta.

7.9.3

Geotekniska förhållanden VA nod 201-213

VA-nod 201-202
Befintlig marknivå är ca +14 vid nod 201 och stiger till nivå ca +16,5 vid nod 202.
Jorddjupet är ca 10 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord. Den översta delen av leran har
torrskorpekaraktär. Fyllningsjordens mäktighet är 4-6 m och innehåller bl a sand och grus. Lerlagret är ca 8 m
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vid nod 201 och minskar till ca 3 m vid nod 202. Leran är varvig och mot övergången till friktionsjorden finns
skikt av finsand och silt. Friktionsjorden under leran har medelhög relativ fasthet. Bergnivån är ca +2 vid nod
201 och stiger till ca +6 vid nod 202.
Grundvattentrycknivån i det undre magasinet ligger kring +10 - +11.
Längs sträckan finns befintliga kalkcementpelare installerade i leran. Ungefär vid nod 201 (Kvarngatans km ca
0/450) finns en befintlig gc-port som ska rivas inom FU1. Längs östra sidan av Kvarngatan ska nya kc-pelare
installeras i lerlagret som ska ansluta mot befintlig förstärkning. Ytan ska förbelastas under 6 månader för att
minska risken att besvärande sättningar kvarstår när nya ledningar läggs längs sträckan.
Utifrån grundvattenobservationer utförda under 2016-2018 ligger grundvattennivån mellan +10 och +11 vilket
motsvarar 1-2 m under befintlig markyta
VA-nod 202-203
Befintlig marknivå stiger från ca +16 till ca +18 från nod 202 till 203.
Jorddjupet är mellan 6 och 8 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord. Leran har torrskorpekaraktär.
Fyllningsjordens mäktighet är 4-6 m och innehåller bl a sand och grus. Lerlagret är 1-2 m tjockt och överlagrar
ca 1 m friktionsjord. Friktionsjorden under leran har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger mellan ca +6
och +12 mellan nod 202 och 203.
Grundvattennivån antas ligga ca 1-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 203-204
Befintlig marknivå ligger mellan +17 och +18 mellan nod 203 och 204.
Jorddjupet är mellan 4 och 7 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning ovan lera på friktionsjord. Leran har torrskorpekaraktär.
Fyllningsjordens mäktighet är 4-5 m och innehåller bl a sand, grus och lera. Lerlagret är ca 1 m tjockt och
överlagrar ca 1 m friktionsjord. Friktionsjorden under leran har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger
mellan ca +11 och +13 mellan nod 203 och 204.
Grundvattennivån antas ligga ca 1-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 204-207
Befintlig marknivå ligger mellan +16 och +17 mellan nod 204 och 207.
Jorddjupet är mellan 2 och 4 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning på friktionsjord ovan berg. Fyllningsjordens mäktighet är ca 3 m vid nod
106 och minskar norrut till ca 1 m. Fyllningsjorden innehåller bl a grus, sand och lera och är blockig.
Friktionsjorden är 1-2 m och har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger mellan ca +13 och +14 mellan nod
204 och 207.
Grundvattennivån antas ligga ca 1-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 207-208
Befintlig marknivå ligger på ca +15 vid sträckans början och stiger till ca +17 vid sträckans mitt. Vid nod 208 är
befintlig marknivå +18.
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Jorddjupet är mellan 1 och 4 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning på friktionsjord ovan berg. Fyllningsjordens mäktighet är 2-3 m och
innehåller bl a siltigt, sandigt grus, lera och block. Friktionsjorden är 0-2 m tjock. Bergnivån ligger mellan ca
+13 och +14 mellan nod 207 och 208.
Grundvattennivån antas ligga ca 0,5-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 208-210
Befintlig marknivå ligger på ca +18 vid sträckans början och faller till ca +16 vid nod 210.
Jorddjupet är mellan 0 och 3 m längs sträckan.
Jordlagren består generellt av fyllning på friktionsjord ovan berg och berg i dagen. Fyllningsjordens mäktighet
är 0-2 m och innehåller bl a siltigt, sandigt grus och lera. Friktionsjorden är 0-1 m tjock. Bergnivån ligger
mellan ca +13 och +18,5 mellan nod 208 och 210. Vid sträckans mitt, kring nod 209 går berget i dagen.
Grundvattennivån antas ligga ca 0,5-2 m under befintlig markyta.
VA-nod 210-213
Befintlig marknivå ligger på ca +16 vid sträckans början och faller till ca +15 vid nod 213.
Jorddjupet är ca 3 m vid nod 210 och ökar till ca 11 m vid nod 212 (sträckans mitt). Vid nod 213 är jorddjupet
ca 8 m.
Jordlagren består generellt av fyllning på lera ovan friktionsjord på berg. Fyllningsjordens mäktighet är 1-2 m
vid nod 210 och ökar till ca 4 m vid sträckans mitt (nod 212) för att sedan minska till 2 vid nod 213.
Fyllningsjordens innehåll är inte undersökt men bedöms innehålla sand, grus och lera. Vid sträckans början
finns lera som varvig och innehåller sand och silt. Vidare har leran i huvudsak torrskorpekaratär mellan nod
210 och nod 213. Friktionsjorden är 0-3 m tjock och har medelhög relativ fasthet. Bergnivån ligger mellan ca
+13 och +5 längs sträckan.
Grundvattennivån antas ligga ca 0-2 m under befintlig markyta.

7.9.4

Schakt VA-nod 101-115

VA-nod 101-104
Schakt utförs i huvudsak i ny fyllningsjord som lagts ut som förbelastning ovan nya och befintliga kc-pelare.
Schakt i fyllningsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktetapper om max 15 m längd.
VA-nod 104-105
Schakt utförs i huvudsak i fyllningsjord, torrskorpelera och friktionsjord. Vid sträckans mitt kommer bergschakt
att krävas för ledningsgraven. Schaktbotten utgörs av friktionsjord eller berg. Schakt i fyllningsjord,
torrskorpelera och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1.
Fyllningsjorden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1. Leran tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3.
VA-nod 105-106
Schakt utförs i huvudsak i fyllningsjord, torrskorpelera och friktionsjord. Bergschakt kommer att krävas för
huvuddelen av sträckan. Schaktbotten utgörs av friktionsjord eller berg. Schakt i fyllningsjord, torrskorpelera
och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1. Fyllningsjorden och
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friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Torrskorpeleran tillhör materialtyp 4B och
tjälfarlighetsklass 3.
VA-nod 106-110
Schakt utförs i fyllningsjord, friktionsjord och berg mellan nod 106 och 110. Schaktbotten utgörs av berg.
Schakt i fyllningsjord och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1.
Fyllningsjorden och friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.
VA-nod 110-112
Schakt utförs i huvudsak i fyllningsjord och friktionsjord mellan nod 110 och 112. Lokalt kommer även
bergschakt att krävas. Schaktbotten utgörs av fyllningsjord eller friktionsjord respektive berg. Schakt i
fyllningsjord och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1.
Fyllningsjorden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1.
VA-nod 112-112A
Schakt utförs i fyllningsjord och friktionsjord samt berg mellan nod 112 och 112A. Schaktbotten utgörs av
friktionsjord och berg. Schakt i fyllningsjord och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i
berg utförs i lutning 5:1. Fyllningsjorden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Friktionsjorden tillhör
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.
VA-nod 112A-115
Schakt utförs i fyllningsjord och lera mellan nod 112A och 115. Leran utgörs i huvudsak av torrskorpelera.
Schaktbotten utgörs av lera vid sträckan början och torrskorpelera längs huvuddelen av sträckan. Schakt i
fyllningsjord och torrskorpelera utförs med släntlutning 1:1,5 och om schaktetapper om max 15 m.
Fyllningsjorden bedöms tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Leran tillhör 4B och tjälfarlighetsklass
3.

7.9.5

Schakt VA-nod 201-213

VA-nod 201-202
Schakt utförs i huvudsak i ny fyllningsjord som lagts ut som förbelastning ovan nya och befintliga kc-pelare.
Schakt i fyllningsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktetapper om max 15 m längd.
VA-nod 203-203
Schakt utförs i huvudsak i fyllningsjord, torrskorpelera och friktionsjord. Vid sträckans mitt kommer bergschakt
att krävas för ledningsgraven. Schaktbotten utgörs av friktionsjord eller berg. Schakt i fyllningsjord,
torrskorpelera och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1.
Fyllningsjorden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1. Leran tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3.
VA-nod 203-204
Schakt utförs i huvudsak i fyllningsjord, torrskorpelera och friktionsjord. Bergschakt kommer att krävas för
huvuddelen av sträckan. Schaktbotten utgörs av friktionsjord eller berg. Schakt i fyllningsjord, torrskorpelera
och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1. Fyllningsjorden och
friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1. Torrskorpeleran tillhör materialtyp 4B och
tjälfarlighetsklass 3.
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VA-nod 204-207
Schakt utförs i fyllningsjord, friktionsjord och berg mellan nod 204 och 207. Schaktbotten utgörs av berg.
Schakt i fyllningsjord och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1.
Fyllningsjorden och friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.
VA-nod 207-208
Schakt utförs i huvudsak i fyllningsjord och friktionsjord mellan nod 207 och 208. Lokalt kommer även
bergschakt att krävas. Schaktbotten utgörs av fyllningsjord eller friktionsjord respektive berg. Schakt i
fyllningsjord och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i berg utförs i lutning 5:1.
Fyllningsjorden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Friktionsjorden tillhör materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1.
VA-nod 208-210
Schakt utförs i fyllningsjord och friktionsjord samt berg mellan nod 208 och 210. Schaktbotten utgörs av
friktionsjord och berg. Schakt i fyllningsjord och friktionsjord utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktslänter i
berg utförs i lutning 5:1. Fyllningsjorden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Friktionsjorden tillhör
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.
VA-nod 210-213
Schakt utförs i fyllningsjord och lera mellan nod 210 och 213. Leran utgörs i huvudsak av torrskorpelera.
Schaktbotten utgörs av lera vid sträckan början och torrskorpelera längs huvuddelen av sträckan. Schakt i
fyllningsjord och torrskorpelera utförs med släntlutning 1:1,5 och schaktetapper om max 15 m. Fyllningsjorden
bedöms tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Leran tillhör 4B och tjälfarlighetsklass 3.

7.9.6

Grundläggning

Längs Kvarngatans km 0/450-0/860 utförs inga geotekniska åtgärder för gata eller ledningar. Dock anläggs
nya ledningar ovan befintlig kc-pelarförstärkning mellan nod 101/201 och 104/202. Grundläggning kommer i
övrigt att göras på fyllningsjord, torrskorpelera, friktionsjord eller på berg.
Släntlutning i fyllningsjord, torrskorpelera och friktionsjord utförs 1:1,5. Förstärkt ledningsbädd erfordras där
grundläggningsnivån för ledning sammanfaller med lös lera.
Ledningsschakter utförs lämpligen från lågpunkt till högpunkt så att eventuellt ytligt vatten kan hållas undan i
schakterna.
Grundvattennivåerna varierar sannolikt över året och är periodvis höga. Schaktbotten av jord ska hanteras
med försiktighet så att den inte störs eller så att den inte trycks upp. Grundvattennivåer ska kontrolleras i
samband med schakt. Om grundvattennivån visar sig ligga högre än planerad schaktbotten ska geotekniker
kontaktas för beslut om eventuella åtgärder.
Risk för upptryckning av botten föreligger lokalt där det täta lerlagret tunnar ut mellan noderna 112/210 och
115/213. Här kan trycknivån behöva sänkas av under byggtiden. Avsänkning utförs med blödarrör som
installeras ner till friktionsjorden under leran innan schaktarbetet och som kapas efterhand som schakten
grävs. Vattnet ska tillåtas att rinna över rörkanten för att på så vis sänka vattentrycket. Eftersträvad
avsänkning ska kontrolleras i närliggande grundvattenrör.
Slänter i berg utförs med maximal släntlutning 5:1. Behovet av förstärkningsåtgärder för bergskärning ska
bedömas av bergsakkunnig efter att berget framschaktats.
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För sprängningsarbeten erfordras att en riskanalys m a p omgivande byggnader och vibrationskänslig
utrustning utförs. Riskanalysen ska omfatta vibrationsrestriktioner för bergschakten och innehålla ett
kontrollprogram.

7.9.7

Kommentar VA-ledningar

Mellan Kvarngatans km 0/110 och 0/450 förläggs inga VA-ledningar inom FU1. Under projekteringen av
markförstärkning för FU1 har stabilitetskontroll utförts för planerade ledningsschakter i syfte att bedöma behov
av markförstärkning av stabilitetsskäl, se detaljerad redovisning i Bilaga 1.
Inom lerområden bedöms schakt för vatten- spillvatten och dagvattenledningar i gator kunna utföras med
etappvis schakt om max 15 m samt avschaktning av befintlig mark på ömse sida om ledningsgraven. Det har
förutsatts att det finns tillräckligt utrymme att lägga schaktslänter i lutning 1:1,5. Inom de områden där
förbelastning ska utföras som geoteknisk åtgärd ska slänter läggas 1:2 och förbelastningen ska ligga 6
månader innan schakt och ledningsläggning utförs.
Förstärkt ledningsbädd erfordras där grundläggningsnivån för ledning sammanfaller med lös lera.
Strömningsavskärande fyllning kan behöva utföras där det föreligger risk att nya ledningsschakter leder bort
grundvatten.

8.0

KONTAKTLEDNINGSFUNDAMENT

Inom FU1 utförs kc-pelarförstärkning och förbelastning för Tvärbanans sträckning i Kvarngatan.
Färdigställande av Tvärbanans anläggning ingår inte i FU1.
Underlag för placering, grundläggningssätt et c framgår av Stolp- och fundamentlista, se vidare Bilaga 1
kapitel 8.0.

9.0

KONTROLLER UNDER BYGGSKEDET

Under byggskedet ska kontroll av överensstämmelse mellan verkliga jord-, berg- och grundvattenförhållanden
och de förutsättningar på vilka projekteringen har baserats. Denna kontroll är till för att förhindra att sådana fel
uppstår att konstruktionens säkerhet äventyras. Kontrollen är även viktig för arbetsmiljösäkerheten vid själva
utförandet. Geotekniker ska kontaktas om avvikande förutsättningar noteras t ex vid schakt.
Kontroller av kc-pelarnas hållfasthet ska utföras i enlighet med upprättade bygghandlingar för utförandet. Efter
installation av kc-pelare och utläggning av förbelastning ska sättningsmätare installeras och mätas under
liggtiden för att följa att sättningarna följer det förväntade förloppet.
Kontroller, bl a vibrationsmätning enligt riskanalys ska utföras för sprängningsarbeten.
Där bergschakt erfordras ska avtäckt berg synas av bergsakkunnig före schakt för bedömning av behov av
förstärkningsåtgärder.
Grundvattennivåer ska kontrolleras innan och under pågående schaktarbeten.

10.0 KVARSTÅENDE ARBETEN


Kontroll av släntstabilitet i samband med schakt för rivning av befintlig gc-port



Kontrollprogram avseende omgivningspåverkan (inkluderande vibrationsrestriktioner, kontroll av
grundvattennivåer)
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Signatur sida
Golder Associates AB

Paula Nordberg

Karin Lindsten

Org.nr 556326-2418
VAT.no SE556326241801
Styrelsens säte: Stockholm
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 153

Dnr: KS-0398/2018

23 (80)

Investeringsprojekt 90805 – Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till kvarteret Freden Större i Hallonbergen- beslut om
projektförändring.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2018 § 255, finns i diariet
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens underlag den 25 april 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll den 21 maj 2019 § 72
 Stadsledningskontorets skrivelse den 24 maj 2019
Sammanfattning
I Hallonbergen pågår förtätning och exploatering inom kvarteret Freden större av
exploatören Wallenstam, vilket ger möjlighet till förändring av gaturummen i
området. Entreprenaden omfattar Gesällvägen samt Östra Madenvägen som ska
omvandlas till stadsgator med fokus på förbättrade gång- och cykelbanor ur ett
säkerhets-, tillgänglighets-, framkomlighets- och trygghetsperspektiv. Tillhörande
ledningsomläggningar ingår.
Kommunfullmäktige godkände den 24 september 2018 systemhandling inklusive
bilagor för investeringsprojekt 90805 – ombyggnad av infrastruktur kopplat till
kvarteret Freden Större i Hallonbergen daterad den 15 februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade även att gå vidare till detaljprojektering och att ge
stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvar för att genomföra investeringsprojektet.
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen har tagit fram förfrågningsunderlag som ligger
till grund för upphandling och fortsatt genomförande.
Under framtagandet av förfrågningsunderlag har det tillkommit ökade kostnader för
bland annat dagvattenhantering samt schakt och ledningsomläggningar. Den ökade
detaljeringsgraden på handlingarna visar att kalkylerade entreprenadkostnader ökat
med 7 mnkr. Det innebär att total investeringskostnad nu beräknas till 36 mnkr
jämfört med tidigare 29 mnkr.
Stadsledningskontoret delar stadsmiljö- och tekniska nämndens bedömning och har
i övrigt inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Investeringsmedel för Investeringsprojekt 90805 - Ombyggnad av
infrastruktur kopplat till kvarteret Freden Större i Hallonbergen fastställs till
36 mnkr.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

24 (80)

3. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens
befintliga investeringsram.
4. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2020 och framåt.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Helen Lenman/Emma Svensson

2019-05-24
Dnr KS-0398/2018

1 (2)

Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt 90805 – Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till kvarteret Freden Större i Hallonbergen- beslut om
projektförändring.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2018 § 255, finns i diariet
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens underlag den 25 april 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens protokoll den 21 maj 2019 § 72
 Stadsledningskontorets skrivelse den 24 maj 2019
Sammanfattning
I Hallonbergen pågår förtätning och exploatering inom kvarteret Freden större av
exploatören Wallenstam, vilket ger möjlighet till förändring av gaturummen i
området. Entreprenaden omfattar Gesällvägen samt Östra Madenvägen som ska
omvandlas till stadsgator med fokus på förbättrade gång- och cykelbanor ur ett
säkerhets-, tillgänglighets-, framkomlighets- och trygghetsperspektiv. Tillhörande
ledningsomläggningar ingår.
Kommunfullmäktige godkände den 24 september 2018 systemhandling inklusive
bilagor för investeringsprojekt 90805 – ombyggnad av infrastruktur kopplat till
kvarteret Freden Större i Hallonbergen daterad den 15 februari 2018.
Kommunfullmäktige beslutade även att gå vidare till detaljprojektering och att ge
stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvar för att genomföra investeringsprojektet.
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen har tagit fram förfrågningsunderlag som ligger
till grund för upphandling och fortsatt genomförande.
Under framtagandet av förfrågningsunderlag har det tillkommit ökade kostnader för
bland annat dagvattenhantering samt schakt och ledningsomläggningar. Den ökade
detaljeringsgraden på handlingarna visar att kalkylerade entreprenadkostnader ökat
med 7 mnkr. Det innebär att total investeringskostnad nu beräknas till 36 mnkr
jämfört med tidigare 29 mnkr.
Stadsledningskontoret delar stadsmiljö- och tekniska nämndens bedömning och har
i övrigt inga synpunkter.

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
Heléne Lenman/Emma Svensson

2019-05-24
Dnr KS-0398/2018

2 (2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Investeringsmedel för Investeringsprojekt 90805 - Ombyggnad av
infrastruktur kopplat till kvarteret Freden Större i Hallonbergen fastställs till
36 mnkr.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet.
3. Finansiering för 2019 sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens
befintliga investeringsram.
4. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2020 och framåt.

Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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Stadsmiljö- och serviceförvaltningen STN
Ken Bäckström/Anni Hvistendahl

2019-04-25
Dnr STN-0177/2019

1 (4)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Investeringsprojekt 90805 – Ombyggnad av
infrastrukturkopplat till kvarteret Freden Större i Hallonbergen beslut om projektförändring
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 25 april 2019
 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2018 § 255
Sammanfattning
I Hallonbergen planeras förtätning och exploatering vid kv Freden större av
exploatören Wallenstam, vilket då även ger möjlighet till förändring av gaturummen
i området. Entreprenaden omfattar Gesällvägen samt Östra Madenvägen som ska
omvandlas till stadsgator med fokus på förbättrade gång- och cykelbanor ur ett
säkerhets-, tillgänglighets-, framkomlighets- och trygghetsperspektiv. Tillhörande
ledningsomläggningar ingår.
Kommunfullmäktige godkände 2018-09-24 systemhandlingen inklusive bilagor för
investeringsprojekt 90805 daterad den 15 februari 2018. Kommunfullmäktige
beslutade även att gå vidare till detaljprojektering och att ge stadsmiljö- och tekniska
nämnden ansvar för att genomföra investeringsprojektet. Stadsmiljö- och tekniska
nämnden har nu tagit fram förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för
upphandling och fortsatt genomförande.
Under framtagandet av förfrågningsunderlag har det tillkommit ökade kostnader för
bland annat dagvattenhantering samt schakt och ledningsomläggningar. Den ökade
detaljeringsgraden på handlingarna visar att kalkylerade entreprenadkostnader ökat
med 7 mnkr. Det innebär att total investeringskostnad nu beräknas till 36 mnkr från
tidigare 29 mnkr.
Förslag till beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Investeringsmedel för projektering och genomförande, inklusive tidigare
upparbetade medel fastställs till 36 mnkr.

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

243

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen STN
Ken Bäckström/ Anni Hvistendahl

2019-04-25
Dnr STN-0177/2019

2 (4)

Bakgrund och syfte
Bakgrund
Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktiga att anta detaljplanen för fastigheterna
Freden Större 11 och del av Sundbyberg 2:30 Rissneleden/Gesällvägen i
Hallonbergen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret med en
blandning av bostäder och verksamheter.
Förtätningen av kvarteret ska syfta till att få ett levande stadsliv i bottenvåningar
mot Rissneleden och Östra Madenvägen genom att inrymma lokaler med
centrumverksamheter. Detaljplanen bidrar till en ökad stadsmässighet.
Kommunfullmäktige godkände 2018-09-24 systemhandlingen inklusive bilagor för
investeringsprojekt 90805 daterad den 15 februari 2018. Kommunfullmäktige
beslutade även att gå vidare till detaljprojektering och att ge stadsmiljö- och tekniska
nämnden ansvar för att genomföra investeringsprojektet. Stadsmiljö- och tekniska
nämnden har nu tagit fram förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för
upphandling och fortsatt genomförande.
Syfte
Syftet med projektet är ombyggnation och anpassning av allmän platsmark
omfattande Gesällvägen och Östra Madenvägen i samband med exploatering enligt
detaljplanen för Freden Större, inklusive tillhörande ledningssamordning.
Omfattning och avgränsningar
Omfattning
Projektområdet sträcker sig längs kvarteret Freden Störres norra och östra gräns.
Projektet omfattar:
 Östra Madenvägen från korsningen med Gesällvägen i öst till och med
anslutningen av ny sträckning för gång- och cykelvägen väster om
fastigheten
 Gesällvägen från korsningen med Östra Madenvägen söderut till
Rissneleden.
Projektet omfattar även ledningsomläggningar för att möjliggöra exploateringen av
fastigheten, liksom övriga ledningsarbeten som behövs i samband med
ombyggnation av gatorna.
Gångbanan på Östra Madenvägens södra sida anpassas till ombyggnad av
fastigheten enligt detaljplanen. Gesällvägen byggs om dels för att ge området en mer
stadsmässig karaktär, dels för att ansluta på ett bra sätt till angränsande delområde
Fröfjärden i korsningen med Östra Madenvägen. Gångbanan vid kvarteret Freden
Större anpassas för att tillmötesgå prioriterade golvhöjder. Den nya sektionen utförs
med separerad gång- och cykelväg, grönytor, busshållplatser och angöringsplatser.
Ett projektöverskridande mål för stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen-Ör är att
prioritera oskyddade trafikanter.
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Figur 1: Projektområdet blåmarkerat
Ekonomi
24 september 2018 fastställde kommunfullmäktige investeringsmedel för projektet
till sammanlagt 29 mnkr. Efter utförd detaljprojektering visade kalkylen på ökade
entreprenadkostnader om 7 mnkr.
Orsaken är nya förutsättningar och ökad detaljeringsgrad av handlingarna. De större
kostnadsdrivande posterna är bland annat tillkommande mängder för schakt och
ledningsomläggning. Dagvattennätets kapacitet förutsätter en större fördröjning än
väntat varför underjordiska kassetter behöver anläggas. Anpassning till ändrade
förutsättningar gällande tider från exploatören har även medfört behov av
etappuppdelning med tillkommande provisorier och hjälparbeten som följd. Vidare
har kostnadsposter tillkommit för skötsel under garantitid samt två busshållplatser.
Kostnadsökningar har tillkommit för belysning samt granitkantsten jämfört med
tidigare kalkyler.
Förskjutning av tidplan har möjliggjort en sammanslagning av entreprenaderna för
Freden större och Rissneleden. Denna förändring bedöms minska kostnader något
genom skalfördelar och samordningsvinster. I och med detta så finns en
riskmarginal om ca 3 mkr inom den nu föreslagna ramen. Den totala
investeringskostnaden för projektet beräknas nu till totalt 36 mnkr och redovisas
inom projekt 90805.
En del av kostnaderna för schakt och ledningsomläggning ska faktureras till
ledningsägare. Summa för dessa arbeten kommer att förhandlas med ledningsägarna
efter entreprenadupphandling. En del av upparbetade projekteringskostnader avser
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kostnader för VA- och avfallskollektivet som avses att vidarefaktureras. Totalt
uppskattas 1,6 mnkr att kunna vidarefaktureras.
Utifrån ett anskaffningsvärde på 34,4 mnkr beräknas kapitaltjänstkostnaderna för
staden till 1,8 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 också att medföra ökade driftkostnader för gator och park
beräknat till 60 tkr år 1.
Ersättning från byggaktör
I enlighet med exploateringsavtal för Freden Större 11 ska exploatören lämna en
exploateringsersättning på 15 mnkr. Dessa fördelas mellan investeringsprojekten
90801 och 90805, varav 5 mnkr tilldelas projekt 90805.
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Investeringsprojekt 90805 – Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till kvarteret Freden Större i Hallonbergen - beslut om
projektförändring
Beslutsunderlag
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 25 april 2019
 Kommunfullmäktiges protokoll den 24 september 2018 § 255
Sammanfattning
I Hallonbergen planeras förtätning och exploatering vid kv Freden större av
exploatören Wallenstam, vilket då även ger möjlighet till förändring av gaturummen
i området. Entreprenaden omfattar Gesällvägen samt Östra Madenvägen som ska
omvandlas till stadsgator med fokus på förbättrade gång- och cykelbanor ur ett
säkerhets-, tillgänglighets-, framkomlighets- och trygghetsperspektiv. Tillhörande
ledningsomläggningar ingår.
Kommunfullmäktige godkände 2018-09-24 systemhandlingen inklusive bilagor för
investeringsprojekt 90805 daterad den 15 februari 2018. Kommunfullmäktige
beslutade även att gå vidare till detaljprojektering och att ge stadsmiljö- och tekniska
nämnden ansvar för att genomföra investeringsprojektet. Stadsmiljö- och tekniska
nämnden har nu tagit fram förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för
upphandling och fortsatt genomförande.
Under framtagandet av förfrågningsunderlag har det tillkommit ökade kostnader för
bland annat dagvattenhantering samt schakt och ledningsomläggningar. Den ökade
detaljeringsgraden på handlingarna visar att kalkylerade entreprenadkostnader ökat
med 7 mnkr. Det innebär att total investeringskostnad nu beräknas till 36 mnkr från
tidigare 29 mnkr.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C).
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
Stadsmiljö- och tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Investeringsmedel för projektering och genomförande, inklusive tidigare
upparbetade medel fastställs till 36 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av
fastigheten SUNDBYBERG 2:79 - Beslut om antagande
Beslutsunderlag
 Plankarta, upprättad 26 april 2019
 Granskningsutlåtande, 26 april 2019
 Planbeskrivning, 26 april 2019
 Trafikbullerutredning, 8 maj 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse 21 maj 2019
Tillkommande beslutsunderlag
 Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse
den 3 juni 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnadsoch miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av
delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park samt skolverksamhet i
Västra Ursviks södra delar med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det
gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya
stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för att
generera aktiviteter, rörelse och möten.
Detaljplan för Kvarnkullen har varit ute på granskning under perioden 4 september28 september 2018.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde 20 maj 2019.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Axel Conradi (M) yrkar bifall till Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 3 juni 2019 innebärande att
Kvarnkullens förskola blir Sundbybergs stads första prefabricerade förskola.
Stefan Bergström (C) yrkar bifall till det utsända förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända och dels det av
Axel Conradi (M) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på de båda
förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1. Antagandehandlingar för detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen,
del av fastigheten Sundbyberg 2:79, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
2. Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av fastigheten
Sundbyberg 2:79, antas.
Reservationer
Kommunstyrelsegrupperna för Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av
fastigheten SUNDBYBERG 2:79 - Beslut om antagande
Beslutsunderlag
 Plankarta, upprättad 26 april 2019
 Granskningsutlåtande, 26 april 2019
 Planbeskrivning, 26 april 2019
 Trafikbullerutredning, 8 maj 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse 21 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnadsoch miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av
delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park samt skolverksamhet i
Västra Ursviks södra delar med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det
gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya
stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för att
generera aktiviteter, rörelse och möten.
Detaljplan för Kvarnkullen har varit ute på granskning under perioden 4 september28 september 2018.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde 20 maj 2019.
Förslag till beslut
1. Antagandehandlingar för detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen,
del av fastigheten Sundbyberg 2:79, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
2. Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av fastigheten
Sundbyberg 2:79, antas.

Jan Eriksson
t.f. stadsdirektör

Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Ursviks västra delar, fastigheterna Sundbyberg
2:79 och 2:85, Torget
Bakgrund och syfte med detaljplanen
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnadsoch miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för en utbyggnad av
delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett
planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park samt skolverksamhet i
Ursviks västra delar med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det gröna ska
gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya stadsdelspark.
Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för att generera aktiviteter,
rörelse och möten.
Granskningen i sin helhet
Hur granskningen har bedrivits
Förslaget skickades ut till berörda parter samt ställdes ut i stadshuset, på biblioteket
i Hallonbergen och på Sundbybergs stadsbibliotek under perioden 4 september till
29 september 2018. Förslaget kungjordes även i Mitt i Sundbyberg samt Dagens
Nyheter (DN).
Förskolan låg tidigare i detaljplan Torget (dnr KS-0637/2015) som var på
granskning 8 februari till 11 mars 2018. De synpunkter som kom in under den
granskningsperioden och berör förskolan redovisas även här.
Remissinstanser
Planhandlingarna skickades till remissinstanser enligt sändlista, till sakägare enligt
fastighetsförteckning och internt till stadens nämnder och bolag. Sammanlagt 27
skriftliga yttranden har inkommit till stadsledningskontoret.
Inkomna yttranden
Under rubriken synpunkter sammanfattas inkomna yttranden.
Externa remissinstanser

synpunkter

Ellevio
Lantmäteriet

x
x

Luftfartsverket
Länsstyrelsen

inga synpunkter

x
x
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x

Skanova

x

Storstockholms brandförsvar (SSBF)

x

Swedavia

x

Svenska kraftnät

x

Trafikförvaltningen Region Stockholm

x

Trafikverket
Sundbybergs stads nämnder och bolag

x
synpunkter

Byggnads- och tillståndsnämnden

x

inga synpunkter

Förskolenämnden

x

Grundskole- och gymnasienämnden

x

Kultur- oh fritidsnämnden

x

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

x

Övriga

synpunkter

Brf Gläntan

x

Dhr Sundbyberg

x

inga synpunkter

Privatpersoner
Privatperson 1

x

Ställningstagande
Inkomna synpunkter har i huvudsak behandlat förtydliganden av planbeskrivningen
och ändringar på plankartan. Planhandlingarna har reviderats där det bedömts
relevant. Motiven till de synpunkter som inte blivit tillgodosedda redovisas nedan.
Synpunkter från externa remissinstanser
Ellevio
Ellevio har erhållit rubricerat ärende för granskning och vi har inget att erinra mot
detaljplaneförslaget.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret tackar för synpunkten.
Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Grundkarta
Då flera grundkartbeteckningar har samma manér är det omöjligt att utläsa var till
exempel fastighetsgränser och rättigheter är belägna. En grund för att kunna förstå
konsekvenserna av en detaljplan är att man som läsare kan lokalisera olika fysiska
och rättsliga föremål i kartan. Detta måste förbättras. Dessutom saknas
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koordinatangivelser i grundkartan, något som måste åtgärdas då avsaknaden av detta
gör att hela planens belägenhet kan bli en tolkningsfråga.
Planbestämmelser
Kommunen har lagt ut ett område med bestämmelsen x, marken ska vara tillgänglig för
allmännyttig gångtrafik. Med hänvisning till plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 7 § måste
kommunen i planbeskrivningen motivera varför de inte lägger ut detta område som
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Illustrationer har ingen rättslig verkan och ska därför inte anges på plankartan, som
ju har rättslig verkan. Då detta förekommer i flera av kommunens detaljplaner
hänvisar Lantmäteriet till PBL 4 kap 33 § andra stycket som tydligt anger att
illustrationsmaterial ska innehållas i planbeskrivningen.
Planbeskrivning
Fornlämningen RAÄ Sundbyberg 17:1 som diskuteras på s. 6 i plan-beskrivning
ligger enligt Lantmäteriets uppfattning ca 130 m utanför det aktuella planområdet.
Kommunen måste förtydliga varför man överhuvudtaget behandlar fornlämningen
17:1 i planbeskrivningen. Vidare ser Lantmäteriet risker för genomförandet då den
fornlämning som faktiskt är belägen inom planområdet (RAÄ Sundbyberg 43:1) inte
är fullständigt undersökt än. Om det i undersökningen av fornlämningen
framkommer information som förhindrar genomförandet av detaljplanen i det
området blir frågorna många. Hur löses till exempel angöring till skola och
transformatoranläggning om den allmänna platsen för gata inte går att genomföra?
För att man ska kunna säkerställa genomförandet av detaljplanen måste kommunen
utreda förutsättningarna fullständigt.
Det framkommer inte i planbeskrivningen att tvångsinlösen av allmänplats och
mark med användningen E kan bli aktuellt som en följd av att detaljplanen antas
och genomförs. För att konsekvenserna av detaljplanens genomförande ska framgå
(PBL 4 kap 33 § andra stycket) måste planbeskrivningen förtydligas avseende
inlösen.
Det saknas uppgifter om ersättning för marköverlåtelser samt ersättningar som kan
utgå vid ny- och ombildningar av ledningsrätter mm. Kommunen måste därför
förtydliga planbeskrivningen avseende de ekonomiska åtgärder som krävs för
genomförandet av detaljplanen samt de ekonomiska konsekvenserna av att den
genom-förs med stöd av exploateringsavtal (PBL 4 kap 33 § andra stycket).
Delar av planen som bör förbättras
Planbestämmelser
För att fastighetsbildning ska kunna ske på ett för samtliga inblandade parter
tillfredställande sätt bör kommunen överväga att plangränserna utformas som raka
linjer. På detta sätt kan Lantmäteriet enkelt utmärka entydiga nya fastighetsgränser
som krävs för genomförandet av planen.
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Kommunen bör följa Boverkets allmänna råd vad gäller utformningen av
planbestämmelser. Detta gäller främst att markreservat ska vara en administrativ
bestämmelse och därmed avgränsas av en administrativ gräns.
Stadsledningskontorets svar
Grundkartan har uppdaterats.
Illustrationstexterna har tagits bort i plankartan.
Planbeskrivningen har uppdaterats gällande fornlämningen.
Plangränserna har gjorts raka där det har ansetts lämpligt.
Luftfartsverket
Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot
etableringen.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret tackar för synpunkten.
Länsstyrelsen
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen innebär att en
bebyggelse kan bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor och översvämning. Länsstyrelsens synpunkter berör analys och
bedömning av risk av farligt gods och drivmedelsstation, reglering av planen utifrån
risk för översvämning och vidare utredning och eventuella åtgärder och
restriktioner avseende geoteknik. Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan
Länsstyrelsen komma att ta upp planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL.
I yttrandet lämnas även synpunkter kring formalia.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse
för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Hälsa och säkerhet
Farligt gods och drivmedelsstation
Innan detaljplanen antas behöver en fördjupad riskanalys redogöra för riskerna
avseende farligt gods transporter och drivmedelsstation. Relevanta skyddsåtgärder
behöver också regleras med planbestämmelser. Kommunen behöver också bedöma
riskerna och motivera sitt ställningstagande tydligare i planbeskrivningen. I
planbeskrivningen hänvisas till den översiktliga riskanalysen för Stora Ursvik
delområde 2 (Brandskyddslaget, 2014-04-01) och det anges att risken är låg i
planområdet med hänsyn till farligt gods. Länsstyrelsen delar bedömningen som
görs i riskanalysen att en fördjupad riskutredning ska göras bl.a. med hänsyn till
farligt gods transporter på Enköpingsvägen och olyckor vid drivmedelsstationen
som säljer fordonsgas. Fordonsgas har ett större konsekvensområde vid olycka än
brännbara vätskor.
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I planbeskrivningen anges att Kvarnkullens park kommer att ligga 8–10 m högre än
Enköpingsvägen och kommunen bedömer därför risken som acceptabel. Dock
saknas ett resonemang kring den slutsatsen. I planbeskrivningen saknas även såväl
en beskrivning som bedömning av drivmedelstationen. Det uppges vidare att
skolverksamheten kommer att placeras på ca 75 m avstånd från Enköpingsvägen
och att risknivån bedöms som låg i enlighet med riskutredningen som tagits fram
2014. I riskutredningen föreslås utifrån detta exempelvis att byggnader inom 75 m
från Enköpingsvägen bör ha ventilationstekniska åtgärder som skydd mot gas men
att en fördjupad riskanalys behövs för slutliga åtgärder. I plankartan är avståndet
mellan Enköpingsvägen och området där skolbyggnad kan uppföras ca 40 m och till
område för idrott ca 20 meter. Ingen reglering av skyddsåtgärder finns. Av
riskanalysen från 2014 anges att området mellan byggnader och Enköpingsvägen
bör utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse såsom lekpark. I
planbeskrivningen är dock lekområde illustrerat i direkt anslutning till
Enköpingsvägen. Länsstyrelsen bedömer utifrån detta att såväl avstånd mellan väg
och verksamheter behöver förtydligas och motiveras tydligare.
Översvämning
Innan detaljplanen antas anser Länsstyrelsen att skyddsåtgärder avseende
översvämning till följd av skyfall (100-års regn med klimatfaktor) behöver regleras
med planbestämmelser.
I den sydöstra delen av planområdet i anslutning till byggnader för idrott finns ett
lågpunktsområde där vatten upp till 1 m djup kan bli stående. I planbeskrivningen
anges att lågpunkter ska byggas bort med hjälp av höjdsättning, men detta är inte
reglerat i plankartan. Stående vatten får inte innebära en risk för barn. Även om ytan
som kan översvämmas ligger på ca 80 m avstånd från skolområdet och även nära
idrottsplatsen är det troligt att barn inte kommer att begränsa vistelsen till
skolområdet.
För råd och stöd avseende hantering av översvämning till följd av skyfall se:
Geoteknik
En geoteknisk utredning behöver genomföras för att visa på markens lämplighet
och eventuella restriktioner eller åtgärder framgå och säkerställas i planen. SIG
(Statens geotekniska institut) hade synpunkter gällande geoteknik i detaljplan Vallen
i samrådsskedet. Eftersom inga ytterligare undersökningar gjorts sedan
samrådsskedet har inte Länsstyrelsen inhämtat synpunkter i detta skede från SGI. I
SGU:s jordartskarta förekommer lera i planområdet. I PM Projektering (Golder,
2017-06-01) framgår att kompletterande markundersökningar ska göras för att
klargöra förhållandena inom planområdet. Trots detta har inga geotekniska
undersökningar utförts.
Övrigt
Formalia
Det aktuella planområdet ingick tidigare i detaljplanerna Torget och Vallen.
Länsstyrelsen har förståelse för att det kan finnas fördelar att lyfta ur och slå
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samman delar från dessa till ett eget planförslag. Dock har det nya förslaget varit
svårt att granska utifrån att det inte tydligt angetts vilka förutsättningar och
konsekvenser som hör till denna plan i förhållande till föregående planförslag. Detta
skulle med fördel kunnat förtydligats.
Stadsledningskontorets svar
Planbeskrivningen har uppdaterats avseende risker från farligt gods.
Lågpunkten Länsstyrelsen refererar till är idag på en grusad parkeringsplats som kommer bli
planlagd som fotbollsplan. Det är av stor vikt att fotbollsplanen är plan och inte har en sänka på
1 meter mitt i planen. Detta kommer justeras i byggskedet.
Planbeskrivningen har uppdaterats gällande geotekniska förhållanden.
Planbeskrivningen har förtydligat förhållandet mellan detaljplanerna Torget, Vallen och
Kvarnkullens park.
Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB)
Avfall
I planbeskrivningen står det att Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska
beaktas. Det är fler dokument att ta hänsyn till. De rätta namnen på dokumenten är
”Föreskrifter om avfallshantering”, ”God avfallshantering vid ny- och
ombyggnation, Sundbybergs stads riktlinjer” samt ”Handbok för stationär sopsug i
Sundbyberg”. Vidare står det ”…om bebyggelsen ska vara kopplad till ett
sopsugssystem med tre fraktioner; matavfall, restavfall och tidningar. Befintlig
sopsusgsterminal har kapacitet för denna detaljplan”. Denna skrivning gäller för
bostadsbebyggelse. För en förskola av denna storlek gäller istället följande, enligt
stadens riktlinjer: Förskolans matavfall ska sorteras ut, kvarnas och samlas upp i
tank som töms med salsugningsfordon. Fettavskiljare ska också installeras på
avloppet som går från köket. Eftersom det finns stationär sopsug i området bör
förskolan anslutas till den, för det brännabara restavfallet.
Angöringsplatser för avfallsfordon ska placeras och utformas i samrtåd med både
Sundbyebrgs Avfall och Vatten AB och stadens trafikplanerare. I planbeskrivningen
saknas en del redogörelser för trafik och angöring utanför förskolan. Stallgatans
förlägning beskrivs som en ”avlastnings-/avslämningsx´zon”. Enligt ritningarna för
förskolan planeras istället för lämning och hämtning av barn på Gamla
Enköpingsvägen, samt leveranser och avfallshämtning på Stallgatan. Vi tycker att
det är en bättre lösning, för att minska antalet barn i rörelse tillsammans med
avfalls- och andra stora fordon.
På Gamla Enköpingsvägen planeras för en återvinningsstation, mellan
Ladugårdsgatan och Kvarngatan. Denna finns nu inte utmärkt på någan av
plankartorna, varken för Skelettet, Torget, Vallen eller för Kvarnkullen. Det är
viktigt att återvinningssationer blir utmärkta som teknisk anläggning i respektiva
plankarta, som exempelvis i plankartan för Stora Ursvik etapp 3.
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Vatten och avlopp
Plankartan har justerats med avseende på Sundbyberg Avfall och Vattens
synpunkter vid samrådet för detaljplan Vallen och området där ett
dagvattenmagasin kommer att vara nödvändigt har markerats. Planens nuvarande
bestämmelse är dock allmänt hållen varför Sundbyberg Avfall och Vatten önskar att
bestämmelsen förtydligas med att det är en teknisk anläggning det handlar om.
Sundbyberg Avfall och Vatten vill upplysa om att planområdets sydöstra hörn i
nuläget utgörs av en lågpunkt där dagvatten ansamlas. Enligt den
kommunövergripande skyfallskartering som genomfördes år 2016 kan vattendjupet
vid ett klimatkompenserat 100-årsregn bli över 50 centimeter. Som en del av en
hållbar planering är det viktigt att befintliga lågpunkter som denna bevaras så att
fördröjning och hantering av stora vattenmängder möjliggörs. Detta är även en av
strategierna för att nå målbilden "Den smarta staden" i Sundbyberg stads
översiktsplan.
När det gäller fettavskiljare gäller Sundbyberg Avfall och Vattens "Handbok för
fettavskiljare". Alla fastigheter med en livsmedelsverksamhet, som avger mer fett till
avloppet än ett normalt hushåll skall förses med fettavskiljare. Exempel på sådana
verksamheter är restauranger, caféer, skolor och förskolor.
Stadsledningskontorets svar
Planbeskrivningen har uppdaterats med rätt avfalls och avlopps-policys.
Planbeskrivningen har förtydligat att hämta/lämna inte sker på G:a Enköpingsvägen utan i
Stallgatans förlängning i de flesta fall, och att en RH-plats finns tillgänglig från G:A
Enköpingsvägen.
Lågpunkten kommer byggas bort då den hamnar i ett område där en ås kommer byggas upp som
leder upp på själva Kvarnkullen i parkens västra delar. Detta har förtydligats i
planbeskrivningen.
Skanova
Skanova har flera markförlagda teleledningar som marginellt berör
detaljplaneområdet. Dessa bedöms inte utgöra något hinder för planens
genomförande.
Skulle det mot förmodan vara så att Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder
eller skydda telekablar, för att möjliggöra exploatering, förutsätter Skanova att den
part som initierar åtgärden även bekostar den.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret noterar synpunkten.
Storstockholms brandförsvar (SSBF)
SSBF har tidigare yttrat sig, i samrådsskede, om denna plan. SSBF har inget att
tillägga.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret noterar synpunkten.
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Swedavia
Swedavia har inget att erinra mot denna detaljplan så länge inte något
objekt/fastighet överskrider 59,6 möh (RH2000).
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret noterar synpunkten.
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2018-03-07 svarat på berörd remiss. Utöver
tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat
förslag.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret noterar synpunkten.
Trafikförvaltningen Region Stockholm
Risker och störningar
Säkerhet
I de fall parken gränsar direkt till tvärbanan föreslår trafikförvaltningen att
kommunen anordnar någon form av ”markering” som smälter in i parkområdet för
att tydliggöra att man inte bör springa på spåret. Detta skulle exempelvis kunna vara
buskhäckar (friväxande eller klippta men ej för höga).
Planbeskrivning
I avsnittet Kollektivtrafik på sidan 18 i planbeskrivningen bör sista meningen i
första stycket ändras från ”Hållplatsens plattformar saxas med stopp före korsning i
båda riktningar” till ”Hållplats Ursviks torgs plattformar saxas med stopp före
korsning i båda riktningarna.”
Genomförande
I god tid innan projektering ska kontakt tas med bygga@sl.se för utredning av
eventuell påverkan på trafikförvaltningens framtida anläggning Kistagrenen.
Avtal
Ett genomförandeavtal behöver eventuellt tecknas mellan trafikförvaltningen och
exploatören samt kommunen där bland annat förutsättningar för arbetenas
utförande regleras med anledning av närheten till tvärbanan. Detta ska ske innan
detaljplanen är antagen. För att veta om detta behövs ska kontakt tas med
bygga@sl.se inför antagande.
Stadsledningskontorets svar
Kvarnkullen gränsar aldrig direkt till Tvärbanan utan det är en enkelriktad gata (Kvarngatan)
mellan parken och spårområdet. Utöver detta kommer även höjdskillnader upp till 10 meter
mellan Kvarngatan och parkområdet. För att besökare inte ska falla ner på vägen kommer ett
staket/bullerskärm sättas upp. För övrigt är Tvärbanan längs med detaljplanen projekterad att
gå på bro ovanför vägen.
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt Trafikförvaltningens förslag.
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Då Tvärbanan och Kvarnkullen kommer byggas ut under samma tid är det av stor vikt att en tät
dialog sker mellan Trafikförvaltningen och staden, detta sker dock utanför detaljplanearbetet.
Trafikverket
Riksintresse för luftfarten
Planområdet ligger inom riksintresset Bromma flygplats hinderbegränsande yta.
Givet de höjdrestriktioner som gäller för planområdet bör det på plankartan
förtydligas högsta totalhöjd som medges inom varje användningsområde.
Buller
Remitterat underlag pekar på att delar av planområdet är kraftigt bullerutsatt, av
främst Enköpingsvägen. Trafikverket vill påpeka att om Enköpingsvägen fortsatt
kommer ha en viktig regional betydelse för framkomligheten bör nya detaljplaner
beakta bullerproblematiken och eventuella behov av bullerreducerande åtgärder,
exempelvis bullerskärmar. Dessa bör i sådana fall framgå av plankartan.
I övrigt har Trafikverket inga synpunkter på detaljplanen.
Stadsledningskontorets svar
En högsta totalhöjd om 59,5 meter över nollplanet finns som planbestämmelse. Bestämmelsen
gäller hela planområdet.
Sundbybergs stads nämnder och bolag
Byggnads- och tillståndsnämnden
Detta remissvar behöver läsas tillsammans med detaljplanekartan för bästa
förståelse. Skrivelsen börjar med de planbestämmelser som finns i högra spalten på
detaljplanekartan och avslutar med synpunkter på planbeskrivningen.
Planbestämmelser
Användning av mark och vatten
GATA, Gång och fordonstrafik
Gatans område måste ansluta till idrottsområdet.
Egenskaper för markens bebyggande
Skolans huvudbyggnad ska placeras i gatuliv
Det behöver förtydligas vilken gata som åsyftas. Nämnden tolkar planbestämmelsen
att byggnaden ska placeras mot både Gamla Enköpingsvägen samt gatan i
detaljplanen. I planbeskrivningen (sid 12) anges att någon meters förgårdsmark mot
Gamla Enköpingsvägen kan vara lämplig. Detta måste regleras med
byggförbudsmark i plankartan. Nämnden förordar att bestämmelsen görs tydligare.
II, antal våningar
Skolan får byggas i tre våningar. Det finns ingen reglering av takvinkel eller
totalhöjd. Det innebär till exempel att en vind med 45 graders takvinkel kan byggas
utöver de tre våningarna.
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Planbeskrivningen
På sid 13 och i illustrationen på sid 14 skrivs det att en multisportplan ska anläggas.
Platsen som redovisas är avsedd för dagvattenhantering i detaljplanekartan. Det är
mycket tveksamt om en multisportplan ryms inom PARK-bestämmelsen. Det är
också otydligt hur dessa funktioner ska samverka.
Det behöver förtydlogas var hämtning och lämning ska ske till skolan samt var
parkering för personal och funktionshindrade ska finnas.
Planbeskrivningen beskriver att behovet av förskoleplatser ska säkerställas inom
planområdet. Detaljplanen tillåter även skoländamål på fastigheten men det finns
ingen information/beskrivning av detta.
Dagvatten
Norra Råstabäcken har ett stort tillflöde jämfört med sin kapacitet i dagsläget.
Framtida exploatering norr om planområdet plus gällande planområde kommer
innebära mer hårdgjord yta vilket i sin tur leder till att mer dagvatten behöver tas
omhand. Detta leder till att avrinningen från båda planområdena bör fördröjas
ytterligare utöver det generella kravet på fördröjning. På plankartan finns det ett
område nordväst om förskolan/skolan som är markerat för dagvatten. I
dagvattenutredningen framkommer det att en öppen dagvattenanläggning anses
som riskfylld då barn finns i området och därför planeras dagvattenhanteringen vara
underjordisk i exempelvis kassetter, planteringsytor eller rörmagasin.
I Sundbyberg stads dagvattenpolicy och i översiktsplanen för Sundbyberg 2030
framkommer det att dagvatten ska ses som en resurs för att skapa attraktiva,
tillgängliga och funktionella inslag i stadsmiljön som bland annat skapar goda
förutsättningar för rekreation. Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor,
dammar, bäckar ska eftersträvas.
Byggnads- och tillståndsnämnden bedömer att frågan gällande öppet eller stängt
dagvattensystem behöver utredas vidare då en öppen dagvattenanläggning kan
skapa ett mervärde för både parken i sig men också för boende i närliggande
kvarter. Utformning av dagvattenhanteringen kan ske på ett sådant sätt som inte
riskerar någon direkt fara för passerande eller människor som vistas i parken.
Dagvattenhanteringen kring aktivitetsytan öster om förskolan/skolan bör utformas
så att det fångar upp mikroplaster från planen om den är gjord av konstgräs.
Föroreningar
Enligt handlingar har inga uppmätta föroreningar identifierats inom planområdet
för Kvarnkullen. Skulle det visa sig att marken eller schaktmassor innehåller
förhöjda halter av bland annat metaller, PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten),
eller CAH:er (klorerade alifatiska kolväten) ska miljöenheten kontaktas för
redovisning av eventuella åtgärder. All sanering ska anmälas till miljö- och
bygglovsenheten snarast, dock senast 6 veckor innan.
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Förskola/Skola
Enligt en bullerutredning för Kvarnkullens förskola/skola redovisas ljudnivåer
under 70 dBA. I detaljplanehandlingarna framkommer det att kommunen bedömer
att Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik
(NV-01534-17) kan uppfyllas. I Naturvårdsverkets vägledning för buller på
skolgårdar från väg- och spårtrafik framkommer det att den ekvivalenta på ljudnivån
på skolgården bör vara 50 dBA och 70 dBA maximalnivå.
Förskolegården/skolgården ska utformas på ett sådant sätt att Naturvårdsverkets
riktlinjer efterlevs.
Intill skolan planeras en transformatorstation. I direkt anslutning till
transformatorstationer blir det elektromagnetiska fältet något förhöjt, men styrkan
Avtar snabbt med avståndet. Forskning pekar på att det kan finnas en viss risk för
leukemi bland barn i befolkningsgrupper som under lång tid exponerats för
magnetiska fält på 0,4 µT (mikrotesla) eller mer. WHO rekommenderar maximalt
0,4 µT vid bostadshus. Även om detta är en skola bör strålningen från denna
transformatorstation tas med i beaktande i framtida arbete.
Idrottsplats
Öster om förskolan/ skolan planeras en aktivitetsyta för idrott samt läktare. Planen
är en 7-mot-7-plan som i första hand kommer att möjliggöra träning för lag med
yngre spelare. På andra sidan Gamla Enköpingsvägen finns bostadskvarteren
Dansbanan och Professorn. Aktivitetsytan bör utformas på ett sådant sätt att ljud
och belysning inte skapar en olägenhet för människors hälsa.
Stadsledningskontorets svar
Plankartan har justerats inför antagandet. Bland annat har området för Idrott justerats så att det
nu ansluter till GATA.
Plankartan har förtydligats med vilket gatuliv som menas.
I planbeskrivnigne har förtydligats hur multisportplanen och dagvattenhanteringen under denna
samspelar.
Planbeskrivningen har förtydligat att hämta/lämna inte sker på G:a Enköpingsvägen utan i
Stallgatans förlängning i de flesta fall, och att en RH-plats finns tillgänglig från G:A
Enköpingsvägen.
I dagsläget uppfyller Kvarnkullen del av stadens behov av förskoleplatser. Om behovet ändras kan
även annan skolverksamhet bedrivas inom planområdet utan att en detaljplaneändring behövs.
Dagvattenhanteringen är utredd inför planarbetet. För att kunna maximera nyttjandegraden har
stor omsorg lagts på att utforma multifunktionella ytor där det i vissa fall finns dagvatten gömt
under. Det kommer dock finnas synliga regnbäddar och en större översvämningsyta för att hantera
100-årsregn.
Plankartan kan inte reglera dagvattenrening på teknisk nivå men stadsledningskontoret noterar
kommentaren kring mikroplaster.
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En uppmätt förorening har identifierats i Kvarnkullens park. Denna kommer behöva forslas bort
i och med byggnation av skolbyggnaden.
Bullerutredningen har uppdaterats inför antagandet av detaljplanen. Området för förskolegården
kommer ha ekvivalenta ljudnivåer mellan under 50 och 65 dBA. Naturvårdsverkets riktlinjer
kan därför följas.
Stadsledningskontoret noterar synpunkten om att idrottsplatsen inte ska skapa en oangelägenhet
för de boende avseende ljud och ljus.
Förskolenämnden
Förskolenämnden har inget att invända mot förslaget att skapa en ny detaljplan med
Kvarnkullens park- och idrottsområde och Kvarnkullens förskola tillsammans. Kan
det skapa en bättre sammanhållande struktur i området samt bättre sammanhållning
bland frågor som är besläktade med varandra är det positivt.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret tackar för synpunkten.
Grundskole- och gymnasienämnden
Grundskole- och gymnasienämnden har inget att invända mot förslaget.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret tackar för synpunkten.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen som innefattar en stor
mängd grönytor och ytor som uppmuntrar till spontana aktiviteter. Nämnden anser
även att det är positivt att enprocentregeln och den konstnärliga gestaltningen
behandlas. I övrigt har nämnden inte några ytterligare kommentarer.
Stadsledningskontorets svar
Stadsledningskontoret tackar för synpunkterna.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Stadsmiljö- och tekniska nämnden noterar att planområdet tidigare har ingått i två
olika detaljplaner och att den nya detaljplanen tagits fram skyndsamt.
Förutsättningarna för området har förändrats och nämnden förutsätter en fortsatt
intern dialog inom staden för att få till stånd långsiktigt hållbara lösningar.
Nämndens huvudsynpunkt är att genomförbarheten av lösningar för resande med
fordon, angöring, leveranser, avfallshantering och säkra lösningar för gående
behöver fortsatt utredning.
Förskolebyggnadens placering och den allmänna platsmarkens utbredning vid
Stallgatans förlängning behöver ses över.
Planbeskrivningen behöver förtydligas och beskriva hur resandet med bil löses för
barn, föräldrar, anställda och särskilda grupper samt säkerställa utrymme för dessa
funktioner. Det behöver även förtydligas hur detaljplanen följer stadens
mobilitetspolicy samt att verksamheterna följer mobilitetsnormen.
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Nämnden anser att det av planbeskrivningen ska framgå att det inom fastighet för
teknisk anläggning inryms yta för de fordon som krävs för: regelbundna drifts- och
underhållsinsatser. Risker med dessa anläggningar bör också framgå av
planbeskrivningen.
Nämnden anser också att det ska framgå hur ersättningsparkering för den parkering
som idag finns på grusad yta ska lösas till dess permanent parkering finns på plats
samt att det ska framgå hur befintlig naturmark ska skyddas under byggtiden.
Nämnden anser slutligen att plankartan och planbeskrivningen ska visa hur behovet
av hundrastgård ska lösas.
Stadsledningskontorets svar
Detaljplanen möjliggör för säkra och effektiva lösningar för gående, cyklister, angöring, leveranser
och avfallshantering. Hur detta löses praktiskt behöver dock tas utanför planarbetet.
E-områdena är så pass stora att underhållsfordon ska få rum för att säkra driften av
anläggningen området avser.
I dagsläget används den grusade ytan som i och med detaljplanen kommer omvandlas till
fotbollsplan som parkering för de boende i främst kvarteren norr om planområdet. I utbyggnaden
av Ursviks Västra delar kommer dock parkeringen behöva ytterligare lösningar innan allt är
färdigbyggt. Antalet parkeringsplatser inom hela området speglar dock den mobilitetsnorm som
Staden har beslutat om. Staden utreder möjligheten att anordna en ny ersättningsparkering direkt
öster om planområdet, på andra sidan Oxenstiernas allé.
I planområdet ryms bestämmelserna park, gata och idrott dock ingen Natur. Parkens utformning
syftar dock till att spara så mycket natur som möjligt.
Övriga
Brf Gläntan
Vår styrelse i Brf Gläntan i Syd anser att vi gärna ser att så mkt som möjligt av
naturmarken bevaras och en hundrastgård inrättas i anslutning till Kvarnparken.
Stadsledningskontorets svar
Parkens utformning syftar till att spara så mycket natur som möjligt. En hundrastgård
projekteras i parkens sydvästra hörn. Här kommer finnas en gård för större och en för mindre
hundar.
Dhr Sundbyberg
Medlemmar i Dhr Sundbybergsavdelningen har varit med i Dialogprojekt ang.
stadsdelsparkerna, främst om Kvarnkullen. Där vi diskuterade hur parken skulle
kunna bli tillgänglig för alla, barn, unga och vuxna. Förslaget som finns är bra, men
det är viktigt att tänka på att vägarna som går i parken är tillgängligt underlag och att
det finns sittplatser på vägen upp till Kvarnen, med bord. Samt att den allmänna
toalett som kommer finnas är en tillgänglig för rörelsenedsatta, samt att det finns
parkeringsplatser för personer som har rörelsenedsättning. Det kommer att finnas
en skola/förskola också, och det kan finns personal eller föräldrar som har behov
av en sådan, likaväl som personer som vill njuta av parken eller bollplanen. Vi har
önskemål om att det skulle finnas en toalett till inne i parken.

265

Stadsledningskontoret
2019-04-26
Valter Perselli/Emelie Greiff/Anna Lindgren DNR KS-0363/2018

14 (15)

Stadsledningskontorets svar
I parken kommer finnas både wc och vägar/stigar som är tillgängliganpassade. Det kommer
också finnas gott om sittplatser och bord där man kan fika eller bara slå sig ner en stund.
Privatpersoner
Inga privatpersoner yttrade sig i granskningsskedet för Kvarnkullens park. Däremot
fanns synpunkter från en person från när förskolan fanns i detaljplan för Torget.
Denna redovisas nedan:
Privatperson 1
[Kvarnkullens förskola]. Denna förskola fanns ej med i planeringen på denna plats
tidigare och jag önskar att den inte blir högre än en våning.
Stadsledningskontorets svar
Kvarnkullens förskola har haft flera placeringar i Kvarnkullens park. I planprogrammet från år
2015 fanns den med i parkområdets västra delar för att flytta till den placering den har idag på
grund av geotekniska orsaker i samrådskedet av detaljplan för Torget, 2016. Förskolan med
omkringliggande park har sedan dess lyfts ut i en egen detaljplan (Detaljplan för Kvarnkullen),
2018. I granskningsskedet för Torget var förskolan avsedd för 120 barn, hade två våningar och
en byggrätt på 900 kvadratmeter. I samband med att Sundbyberg fått fler invånare har dock
behovet av förskoleplatser vuxit från 120 barn till 150. I och med förskoletomtens placering i en
park har den setts som möjlig att utvidgas och tomten har därför vuxit från cirka 4000
kvadratmeter till cirka 4500 kvadratmeter, förskolans byggyta har ökat från 900 kvadratmeter
till 1000 kvadratmeter och ett extra våningstal har lagts till för att lösa bland annat ventilation.
Staden bedömde att denna förändring var så pass stor att ett extra granskningstillfälle sattes in,
hösten 2018, föra att inhämta synpunkter från allmänheten, myndigheter och andra sakägare.
Staden gör bedömningen att förändringen ryms inom den vision som finns för Ursviks Västra
delar.
Ändringar efter granskning
Plankartan har ändrats på följande sätt:
- E-området i plankartans nordvästra hörn har flyttats och ändrat utformning
för att bättre passa in i topografin och för att undvika bergskärning.
- E-området närmast förskolan har flyttats något.
- Området för idrott (R) har minskat i storlek mot Enköpingsvägen och
flyttats lite närmare Stallgatans förlängning.
- Byggrätten inom området för idrott (R) har fått utökad byggrätt för att
möjliggöra eventuella behov av omklädningsrum i framtiden.
- Planområdet har utökats något mot Enköpingsvägen inom användningen
Park för att inrymma en stödmur som planeras.
- En ny grundkarta har tagits fram.
Planbeskrivningen har ändrats på följande sätt:
- Planbeskrivningen har förtydligat förhållandet mellan detaljplanerna Torget,
Vallen och Kvarnkullens park.
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Planbeskrivningen har ändrats gällande fornlämningar.
Stycket för risker har uppdaterats.
Stycket kring geotekniska förhållanden har uppdaterats.
Stycket för markföroreningar har uppdaterats.
Stycket för buller har uppdaterats.
Planbeskrivningen har uppdaterats med rätt vatten- och avfallspolicys.
Planbeskrivningen har uppdaterats gällande dagvattenhantering, lågpunkt
och översvämningsyta kopplad till denna.
Var och hur hämta/lämna till förskolan sker har förtydligats.

De som bedöms inte ha fått sina synpunkter tillgodosedda och därmed har
rätt att överklaga antagandebeslutet är:
Privatperson 1
Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret på Sundbybergs
stad.

Anna Lindgren
tf. planchef

Valter Perselli
planarkitekt

Emelie Greiff
planarkitekt
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PLANBESKRIVNING
ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av
fastigheten Sundbyberg 2:79
Planprocessen
Detta är en antagandehandling. Det aktuella planområdet ingick tidigare i detaljplan
för Parker och blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och
2:85, Vallen, som varit ute på samråd våren 2018 och planeras att gå ut på
granskning hösten 2019, samt detaljplan för Blandad bebyggelse inom Ursviks Västra
delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget, som varit ute på granskning våren 2018
och antas våren 2019.
Denna detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 enligt dess lydelse från
2 januari 2015.

Så här långt har vi kommit i planprocessen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnadsoch miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av
delområde 2 i Ursvik (Ursviks Västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett
planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015).
Delar av Kvarnkullens detaljplan har tidigare funnits i två andra detaljplaner:
Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, fastighet Sundbyberg
2:79 och 2:85, Vallen (nedan kallad Vallen, dnr KS-0639/2015) samt detaljplan för
blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Torget
(nedan kallad Torget, dnr KS-0637/2015).
Kvarnkullens park- och idrottsområde lyftes ut ur detaljplan Vallen för att
tillsammans med den förskola som planerades i parkområdet, men som tillhörde
detaljplan Torget, skapa en egen detaljplan. Detta för att skapa en bättre
sammanhållande parkstruktur och för att kunna samla de frågor som är mest
besläktade med varandra.
Detaljplan för Torget, norr om aktuellt planområde, antas under våren 2019.
Detaljplan för Vallen går ut på granskning under hösten 2019. Längs planområdets
västra sida finns även detaljplan för Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge (nedan
kallad Skelettplanen, dnr KS 0638/2015) som antogs november 2018.

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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Detaljplan för Kvarnkullen tillsammans med Skelettplan, Vallen och Torget har
flertalet gemensamma frågor varför många dokument, utredningar och PM såsom
buller, risk och dagvatten delas mellan dem.
Övergripande frågor om Kvarngatan och Tvärbanan (till exempel förutsättningar
geoteknik och urspårningsrisker) hanteras i Skelettplanen.
Parallellt med detaljplanens framtagande pågår också ett projekterings- och
systemhandlingsarbete för Ursviks Västra delar. De handlingar som bedöms
relevanta för denna detaljplan finns bifogade som underlag.
Handlingar
Detaljplanen består av denna planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt
plankarta med bestämmelser.
Till underlag för denna plan finns:



Trafikbullerutredning (8 maj 2019)
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), PM Dagvatten, PM
Hydrogeologi och PM Projektering geoteknik.
Dessa handlingar finns i detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks
västra delar, Torget (dnr KS-0637/2015).



PM Dagvatten, PM Dagvatten Ursviks västra delar, PM Uppdatering av
föroreningssituation (CAH), Rapport- Dialog stadsdelsparker,
Serviceprogram för Ursvik 2017-2030, Trafikanalys, Dagsljusstudie, PM,
Miljötekniska förhållanden och Friområdes- och sociotop och
barnkonsekvensanalys.
Dessa handlingar finns i detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom,
Ursviks västra delar, Vallen (dnr KS-0639/2015).

Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park, en idrottsplan samt
skolverksamhet med utgångspunkt från platsens förutsättningar i de södra delarna
av programområdet för Ursviks Västra delar. Parken ska bilda en grön helhet där
nya platser skapas för att generera aktiviteter, rörelse och möten där det gröna ska
gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya stadsdelspark.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken
De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4
och 5 kapitlet.
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Planområdet
Läge och areal
Ursviks Västra delar är beläget cirka
2,5 kilometer nordväst om centrala
Sundbyberg. Detaljplanen utgörs av
den södra delen av det som ingår i
programområdet för Ursviks Västra
delar. Planområdet utgörs av tre delar:
ett större parkområde som består av
Kvarnkullen, en av parken innesluten
yta för skolverksamhet samt en plats
för idrott där bland annat en 7-mot-7
fotbollsplan kommer anläggas. Hela
området avgränsas av Gamla
Enköpingsvägen och Enköpingsvägen
i norr och söder, samt Kvarngatan och
Oxenstiernas allé till väster respektive
öster.
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av
Sundbyberg 2:79 där Fastighets AB
Förvaltaren är ägare samt en mindre
del av Sundbyberg 2:26 som ägs av
Sundbybergs stad.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
När planarbetet påbörjades för Ursviks Västra delar gällde i Sundbyberg en
översiktsplan aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige 2013. I den angavs att de
riktlinjer som arbetats fram i den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik,
antagen 2003 ska gälla. En övergripande vision i översiktsplanen är att blandad
bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska eftersträvas. Enligt översiktsplanen
ska fördelningen av upplåtelse- och boendeformer jämnas ut. Detaljplanen
överensstämmer även med den idag gällande översiktsplanens intentioner (antagen
2018) som pekar ut platsen för detaljplanen som utvecklingsområde.
Planprogram för Ursviks Västra delar
Ett planprogram har upprättats för Ursviks Västra delar. Programmet godkändes av
kommunstyrelsen den 7 september 2015. Programmet är upprättat enligt den
fördjupade Översiktsplanens intentioner och ersätter det strategiska dokumentet.
Huvuddraget i programmet är att bebyggelsen här i den västra delen ska präglas av
en hög täthet, sammanlänkningen med omkring liggande stadsdelar,
resurseffektivitet och vara ett exempel på nytänkande inom stadsplanering.
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I förslaget är ett långsiktigt hushållande med resurser, socialt ansvarstagande och en
gedigen anpassning till kommande klimatförändringar viktiga förutsättningar att
arbeta under.

I planprogrammet formulerade strategier för att nå visionen ”Ursvik hela livet”

Gällande detaljplaner
Kommunfullmäktige i Sundbyberg har antagit flera detaljplaner för delar av Stora
Ursvik öster och norr om planområdet. De delar som byggs och har byggts ut
omfattar främst småhus, parhus och ett mindre antal lägenheter i låga
flerbostadshus. I de västra delarna intill planområdet samt direkt norröver kommer
bebyggelsen bli mer stadslik och utgörs av enbart flerbostadshus samt kontor.
Platsen för planområdet är idag icke planlagd mark.

Karta över gällande detaljplaner
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C 343 – laga kraftvunnen februari 2006. Medger omdaningen av Enköpingsvägen i
och med ombyggnaden av Ulvsundaleden.
C 354 – laga kraftvunnen januari 2008 medger bostäder i flerbostadshus,
huvudsakligen i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna.
C 361 – laga kraftvunnen december 2007 medger bostäder i flerbostadshus,
huvudsakligen i 3-5 våningar samt verksamheter i bottenvåningarna.
C 401 – laga kraftvunnen maj 2012 medger utbyggnad av skola.
C 442 - Skelettplanen – laga kraftvunnen november 2018 medger Tvärbanans
sträckning genom Ursvik
Pågående detaljplaner i området
Direkt norr om detaljplaneområdet pågår arbete med ”Torget” dnr KS-0637/2015
vars syfte är likvärdigt denna detaljplan att möjliggöra fortsatt exploatering och
utveckla Ursvik. Fokus för detta angränsande planarbete är att möjliggöra för sex
nya bostadskvarter samt förskolor. Detaljplanen förväntas antas våren 2019.
Nordväst om planområdet pågår arbete med ”Vallen” dnr KS-0639/2015 vars syfte
är att möjliggöra fortsatt exploatering mot Rinkeby samt parkområden. Fokus för
detta angränsande planarbete är även att hantera buller och säkerhetsaspekter från
kringliggande trafikleder samt att möjliggöra den övergripande infrastruktur som
behövs i området. Detaljplanen förväntas gå ut på granskning hösten 2019.
Väster om planområdet har detaljplanearbetet för Södra kvarteren påbörjats. Här
kommer möjliggöras för bostäder, kontor och verksamheter.
Behovsbedömning
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Detaljplanen
innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljökonsekvenserna är
relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. Miljöaspekter beaktas och
utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, se även rubriken
Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet.
Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande
miljöpåverkan.
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Planeringsförutsättningar
Områdesbeskrivning
Historik
Området ligger i en kulturbygd med gamla anor och avspeglar väl den typiska
Mälardalsbygden. Platsen har genom gamla Enköpingsvägen och de historiska
vattenvägarna längs nuvarande Igelbäcken och norra Råstabäcken sedan lång tid
stått i god kontakt med omvärlden. Påträffade lämningar visar på att människor bott
och vistats här över 1500 år och bebyggelselämningar återfinns från olika
tidsepoker.

Rinkeby kvarn, november 2017
Kvarnkullen belägen i programområdets sydvästra del är markerad som kvarnhöjd
på en karta från 1842. Rinkeby kvarn, även kallad Stora Stampan, stod
ursprungligen vid Observatorielunden i Stockholm och flyttades till Stora Ursvik
1882. Kvarnen var i bruk på sin nuvarande plats fram till 1930-talet.
Vindflöjeln är tillverkad 1671 och kvarnen är sannolikt en av Storstockholms äldsta
bevarade. Gamla Enköpingsvägen, vägen mot Berggården, och vägarna mellan
Stora och Lilla Ursvik kan föras tillbaka till 1600-tal med eventuellt än äldre anor.
De har präglat området kontinuerligt över lång tid. Renovering av kvarnen kommer
ske i och med utbyggnaden av parken.
En stor del av Ursvik användes från nittonhundratalets början till runt år 2000 av
försvarsmakten. Området var då inhägnat vilket inneburit ett bevarande av
kvaliteter från 1800-talets agrara landskap. Med anledning av den extensiva
exploateringen som bedrivits i Ursviks Västra delar med omnejd sedan 1960-talets
slut, främst genom E18:s dragning och omdragning, har natur- och kulturtyper
fragmenterats. Kvarvarande värden återfinns i mindre öar. En sådan ö är området
benämnt Åkerholmen vilken utgör en mindre höjd i landskapet.
Fornlämningar
En fornlämning finns inom planområdet, RAÄ Sundbyberg 43:1. Fornlämningen
utgörs av en husgrund som vittnar om ett torp kallat Ryttartorpet. Torpet finns
belagt i kartmaterial från 1694.
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Rödmarkerat område till höger i kartan visar plats för fornlämning

Länsstyrelsen har genom beslut gett tillstånd att ta bort aktuell fornlämning.
Borttagandet ska föregås av en arkeologisk undersökning.
För den fortsatta planeringen av Ursviks Västra delar gäller följande:
 Tillstånd till arkeologiska insatser ska sökas hos Länsstyrelsen när detaljplanen
är antagen.
 Om ytterligare kulturmiljölämningar av något slag påträffas under arbetets gång
ska detta anmälas till Länsstyrelsen
Befintlig bebyggelse
Bostäder och övrig bebyggelse
Planområdet utgör en idag obebyggd del av stadbyggnadsprojektet Stora Ursvik.
Norr om planområdet, på andra sidan Gamla Enköpingsvägen ligger
bostadskvarter, med byggnadshöjder i fem till sex våningar. Stora Ursvik har drygt
5000 invånare och här finns skolor, förskolor och annan närservice.
Dialog och delaktighet
För stadsbyggnadsprojektet Stora Ursvik sker ett kontinuerligt samtal om
stadsutveckling genom upprepade och återkommande tillfällen för dialog och
samtal mellan allmänheten och ingående parter i stadsbyggandsprojektet. Under
2013 genomfördes dialogprojektet Plats för lek där barn och pedagoger från
Granatäpplets och Milots förskolor deltog. Dialogprojektet har påverkat storleken
på förskolegården inom denna detaljplan (och kommande detaljplaner inom Ursviks
Västra delar).
Under hösten 2016 och med fördjupning under 2018 genomfördes ett dialogprojekt
kopplat till planeringen av stadsdelsparkerna inom Ursviks Västra delar, med fokus
på Kvarnkullen. De inkluderade målgrupperna bestod av barn och ungdomar i olika
åldersspann, nyblivna föräldrar, äldre samt personer med såväl fysisk som
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dialogprojektet har påverkat Kvarnkullens
omfattning och innehåll. Genom att inkludera deltagare från Ursvik, Rissne och
Rinkeby har dialogprojektet även stärkt förbindelsen mellan stadsdelarna genom att
medvetandegöra och skapa intresse för Ursvik bland boende i närområdet.
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Natur
Mark och vegetation
I planområdets västra del ingår en höjd
kallad Kvarnkullen (område 1, längst ner på
kartan). Kvarnkullen består delvis av
hällmark där markvegetationen består av
lavar och mossor. Tall dominerar
trädvegetationen med både mindre och
grövre stammar med omkrets upp till cirka
2,20 meter. Runt toppen av kullen finns
inslag av lövträd som rönn, björk, asp och
fruktträd. Markvegetationen utgörs här
främst av blåbärsris och liljekonvalj. En
större ek finns söder om kvarnen. Eken
har en omkrets på ca 1,20 meter och står
relativt fritt åt öster.

Bild från planprogrammet som visar
naturvärden.

Geotekniska förutsättningar
Jorddjupen inom området växlar mellan 0 och cirka 20 meter i de undersökta
punkterna. Inom området finns stora variationer i markförhållanden. Marken består
växlande av fastmarksområden med fyllning och friktionsjord ovan berg och
lösjordsområden där jordlagerföljden består av fyllning ovan lera på friktionsjord på
berg.
Lerlagrets tjocklek uppgår till som mest cirka 15 meter i de undersökta punkterna.
Lokalt finns mäktiga lager fyllningsjord ovan naturligt lagrad jord. I delar av
området finns också berg i dagen.
I direkt anslutning till planområdet har E18/Kymlingelänkens tidigare läge legat
samt omdragningsvägen under ombyggnationen av denna. Dessa har haft en del
förstärkningsåtgärder bestående av bland annat påldäck, pålat brofundament, kcpelare och tryckbankar. Även lättfyllning och urgrävning av lera och återfyllning
med friktionsjord har gjorts för väganläggningarna. Planområdet för Kvarnkullens
park bedöms inte påverkas av det gamla vägområdet.
Geohydrologiska förutsättningar
Inom Ursviks Västra delar finns höjdpartier med friktionsjord och berg i dagen.
Dessa områden utgör områden för grundvattenbildning då de mellanliggande
låglänta delarna består av tätare sediment. Enligt tidigare utförda observationer i
befintliga grundvattenrör varierar grundvattennivån mellan 1-3 meter under
markytan i de högre belägna områdena. År 2015 installerades fyra grundvattenrör i
området. Vid mättillfället (1 april 2015) låg grundvattennivån mellan 1-2 meter
under markytan. Grundvattnet i den norra delen av området bedöms strömma norr
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mot Igelbäcken. I den södra delen bedöms grundvattnet strömma söder ut mot
Bällstaån. Inget grundvattenuttag kommer ske inom området.
Markföroreningar
Planområdets östra delar används i nuläget som parkeringsplats för boende i
bostadskvarteren norr om planområdet. Strax nordväst om Kvarnkullen ligger en
återvinningscentral för privatpersoner.
För hela programområdet har det i totalt 6 av 81 (7%) provtagna punkter uppmäts
föroreningshalter över MKM (mindre känslig markanvändning) och i 14 punkter
(17%) ligger uppmätta halter mellan riktvärden för KM (känslig markanvändning)
och MKM. Det innebär att det i 75 % av punkterna inte uppmäts några halter
överskridande riktvärdena.
I en punkt inom planområdet har en halt av zink överstigande FA uppmätts i en
punkt. I samma prov uppmättes dioxin i en halt över KM men under MKM. I
området har kabelbränning noterats och provet är uttaget på ytlig jord 0-0,1 meter
djup. I fyllnadsmassorna noterades även ett innehåll av tegel, glas, bränt material
och skrot. Provet bedöms inte vara representativt för jordmassorna generellt i
parken men kan visa på ytlig förorening i områden där kabelbränning skett.
Fyllnadsmassor belägna djupare ned än 1,5 meter under jordytan har generellt sett
inte undersökts. Markföroreningen på denna plats kan hanteras genom att grävas
bort i och med byggnation.
Uppgrävda massor inom Ursviks Västra delar, med föroreningshalter under MKM
bedöms kunna återanvändas inom området och skulle innebära både ekonomiska
och miljömässiga vinster i och med minskat antal transporter och minskat behov av
att föra in jordmassor utifrån. Massorna kan exempelvis läggas under hårdgjorda
ytor, i aktivitetsvallen eller på större djup i andra områden.
Massor med föroreningshalter under KM men under MKM ska inte läggas ytligt i
områden som inte är hårdgjorda eller i områden där odling kan tänkas ske.
Jordmassor innehållande halter under KM men under MKM av ämnen som kan
spridas genom ångning (till exempel kvicksilver) bör inte återanvändas under
framtida byggnader. Dokumentation ska ske av vilka massor (med föroreningshalt
under KM) som läggs var. Om massor med föroreningshalter under KM men under
MKM inte kan återanvändas inom Ursviks Västra delar kan de skickas till
mottagningsanläggning för KM-massor om de inte kan återanvändas i annat projekt
där markanvändningen är mindre känslig.
Trafik och parkering
Gång- och cykel
Ursviks Västra delar är ett område där flera befintliga och planerade regionala
cykelstråk möts. Den planerade bebyggelsen bör både ta hand om befintliga
cykelflöden och erbjuda en robust och tydlig struktur för de cykelstråk som har
pekats ut som viktiga av länets aktörer i Regional cykelplan för Stockholms län. Tre
regionala cykelstråk möts i Ursviks Västra delar: Kymlingestråket, HjulstaBergshamrastråket och Sundbybergsstråket.
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Idag går en gång- och cykelbro över Enköpingsvägen som landar i
detaljplaneområdet. Det går även en gång- och cykelbro från Kvarnkullen över
Kvarngatan. Båda dessa kommer rivas när Tvärbanan byggs och ersättas av en
gång- och cykelbro som ansluter till kommande Södra kvarteren, väster om
Tvärbanan.
Biltrafik
Inom planområdet finns inga befintliga gator. I norr gränsar planområdet till Gamla
Enköpingsvägen och de delar av Ursvik som håller på att färdigställas. Väster om
och direkt anslutande till planområdet planeras för en ny huvudgata, Kvarngatan,
som också kommer innehålla en ny sträckning av Tvärbanan genom stadsdelen.
Söderifrån kommer Tvärbanan korsa Enköpingsvägen på bro för att gå i mitten av
Kvarngatan väster om planområdet.
Vid planens södra gräns går Enköpingsvägen som tidigare varit ett utpekat
riksintresse för kommunikationer och är fortfarande regionalt viktig för såväl
kollektivtrafik som för personresor. I samband med färdigställandet av
E18/Ulvsundaleden fick Enköpingsvägen kommunalt väghällarskap. Vägen är ej
längre utpekad som led för farligt gods även om viss transport svänger av i
rondellen för att nå bensinstationen vid Madenvägen.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är idag Ursviks allé (Skrivargatan) som trafikeras av buss 504
mellan Rissnes tunnelbana och Sundbyberg station via Hallonbergen centrum.
Parkering
Mellan Stallgatans förlängning och Oxenstiernas allé finns en befintlig parkeringsyta
om ca 2800m2 och cirka 120 platser. Då dessa ersätts av parkmark uppstår en
parkeringsskuld (underskott enligt mobilitetsnormen) i tidigare bebyggda delar av
Ursvik. Platserna som försvinner kommer att behöva kompenseras för inom
närliggande planområden. Utgångspunkten är att dessa kommer att inrymmas i
kvarteret Tjuren i detaljplanen för Vallen utöver det parkeringsbehov som den egna
fastigheten genererar.
Service
Kommersiell och offentlig service
Eftersom ingen bebyggelse för närvarande finns inom planområdet finns ännu
ingen service inom dess gränser. I de utbyggda delarna av Ursvik finns mindre
butiker, närlivs, skolor, förskolor, lekplatser och en del caféer. Söder om
Enköpingsvägen, cirka 600 meter från planområdet finns en större matvarubutik
och i Rissne centrum som ligger cirka 1 kilometer söder om planområdet finns fler
butiker, apotek, men också vårdcentral och tunnelbana. På ungefär samma avstånd,
fast västerut, ligger Rinkeby torg (i Stockholm Stad) som har ett brett utbud av
butiker och annan service. Hallonbergen ligger cirka 2 kilometer öster om
planområdet och här finns ett brett utbud av kommersiell och offentlig service samt
tunnelbana. Idrottsplatser finns i Rissne, Rinkeby och Lilla Ursvik.
Serviceprogrammet för Ursvik 2017-2030 är i sig inte ett antaget politiskt
styrdokument men redovisar mer ingående vilken närservice som finns idag och
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även vilka behov som identifierats framåt i tid när området fortsätter att växa.
Programmet för även ett resonemang om de behov som staden förväntas tillgodose
samt vad som mer förväntas tillgodoses av andra aktörer. Programmet är då
vägledande i detaljplanearbetet för att fastställa att tillräckliga lokalytor kommer att
finnas för olika framtida ändamål. Serviceprogrammet är ett planeringsdokument
med prognoser och uppskattningar, detta för att staden och andra servicegivare ska
ha ett gemensamt planeringsdokument att utgå ifrån.
Planområdet kommer inte innehålla några bostäder utan kommer vara ett tillskott
av service i form av förskola och stadsdelspark. Detta tillsammans med det
kommersiella utbud som tillkommer i kommande detaljplan Vallen och Torget, norr
om planområdet, skapar en levande och socialt hållbar stadsdel på en större nivå.
Störningar och risker
Översvämning
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en lågpunktskartering som visar att
vatten kan ansamlas inom delar av planområdet. Dessa lokalt instängda områden
kommer att byggas bort med hjälp av höjdsättning av allmän plats förutom i ett
område intill detaljplanen. Hantering av lågpunkten beskrivs under rubriken
”Dagvatten” nedan.

Bild ovan visar översvämningsytor, Länsstyrelsens webbGIS

Buller
En bullerutredning är genomförd våren 2019 av ÅF Infrastructure AB. Utifrån
bullerutredning utsätts ytterdelarna av planområdet av höga bullernivåer.
Naturvårdsverkets riktlinjer om maximalt 70 dBA klaras dock i större delarna av
området.

278

Stadsledningskontoret
2019-04-26
Valter Perselli/Emelie Greiff/Anna Lindgren DNR KS-0363/2018

12 (31)

Bullerkarta. Bild: ÅF Infrastructure AB

Farligt gods
Enköpingsvägen är efter Länsstyrelsens beslut 2015 inte längre utpekad som primär
led för farligt gods. Det finns däremot en bensinstation vid Östra Madenvägen i
jämnhöjd med planområdet som fortfarande har behov av sådana transporter.
Skred
Inga delar inom planområdet är identifierade i Sveriges geologiska undersöknings
databas som aktsamhetsområden för skred.
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Förslag
Inledning
På följande sidor presenteras utformningen av parken och skolverksamheten.
Detaljplanens ambition är att fånga upp och reglera de kvaliteter som identifierats
under processen. Fokus är dock att visa/reglera parkkvaliteter i stort men vid behov
reglera detaljer och förklara viktiga principer och kvaliteter som byggnader och
anläggningar i Ursviks Västra delar ska ha. Som komplement finns gestaltnings och
planprogram som ska följas och ge vägledning i de frågor detaljplanen inte
behandlar.
Förskolegård och park med skogsmark, lekplats och idrottsyta ger ett drygt 30 000
kvadratmeter sammanhängande grönområde.

Illustration Kvarnparken, Funkia, 2019-03-08

Skola/Förskola
Behovet av förskoleplatser som ska säkerställas genom byggrätt inom planområdet
bedöms till 150 barn. Planen föreslår en friliggande byggnad för skolverksamhet i
mittenområdet av planen. Tomtens storlek är cirka 4500 kvadratmeter varav
byggnadsarea för förskolebyggnader är cirka 850 kvadratmeter. Förskolegården är
belägen mitt i parkområdet. Den fristående förskolan kommer att ha en väg samt en
vändzon intill sig vilket gör att dessa måste beaktas vid planering av förskola och
gård där huvudbyggnad ska placeras mot Gamla Enköpingsvägen för att skärma
förskolegården från buller och trafik. Någon meters förgårdsmark kan vara lämplig
med avseende på entréns utformning samt utemöbleringen däromkring. Förskolan
ska placeras i fasadliv för byggnationen på den norra sidan av Gamla
Enköpingsvägen/Stallgatan.
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Förskolans placering, med möjlighet för personal och barn att direkt kunna ta sig ut
i grönområdet, är en fin kvalitet. Omgivande park och natur ska speglas i byggnaden
med avseende på fasadmaterial i till exempel trä och sten. Även byggnadskroppen
speglar omgivningen på samma vis med en mer organisk eller varierad form mot
Kvarnkullen och ett mer strikt och avskärmande förhållande till gatan.

Illustration på förskola, Marge, 2018

Grönstruktur
Grönstruktur och utemiljö i Ursviks Västra delar
Grönstrukturen i Ursviks Västra delar består av flera delar och är uppdelad i två
större parker i norr och söder, ett aktivitetsstråk i väster samt en huvudgata med en
relativt bred planteringsyta. Till detta kommer mindre grönytor med sparad
naturmark samt gator med trädplanteringar. I Stora Ursvik finns sedan tidigare
parkerna Ursviks holme och Ursviks aktivitetspark. Vid de nya bostäderna längs
Forskarringen tillkommer en park i förlängningen av Ursviks allé, Forskarparken.
Närheten till Igelbäckens naturreservat, Ursviks motionsgård och Järvakilen ger
Ursvik mycket god tillgång till naturupplevelser och strövområden.
Parkerna i Ursviks Västra delar är geografiskt fördelade för att alla boende ska
kunna nå en större park inom rimligt avstånd och utan att korsa huvudgata. Vissa
funktioner som lek och sittplatser finns i samtliga parker, men parkerna skiljer sig åt
i utbud av aktiviteter och upplevelser.
Kvarnkullens park
Kvarnkullen utvecklas till en av Stora Ursviks nya stadsdelsparker. Parken ligger i
planområdets västra del mellan Enköpingsvägen och Gamla Enköpingsvägen. En
av parkens viktigaste entréer blir i nordväst, där den möter parkstråket längs
Kvarngatan.
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Platsen präglas av kulturhistoria, kuperad terräng och bevarad naturmark. Utifrån
terrängens förutsättningar skapas ytor för lek och bollspel. Kvarnen på toppen är ett
landmärke och kommer att renoveras samt bland annat förses med nya vingar.
Platsen kring kvarnen, Toppytan, blir en målpunkt för solbad, lek, picknick, med
mera. Hällmark och viss vegetation sparas, medan några partier görs till öppnare
gräsytor.
Intill parken byggs en ny förskola. Den nya förskolegården kommer att kunna
nyttjas av allmänheten på helgerna och blir ett komplement då den riktar sig till de
yngre barnen.
Nedan presenteras förslag på användningsområden. Dessa är tidiga skisser och kan
komma att ändras i projekteringsfasen.

Förslag på delområden, Funkia, 2019-02-13
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Lekplatsen
En större stadsdelslekplats anordnas utifrån platsens förutsättningar med tillgängliga
parkstråk som leder besökaren genom parken och till dess olika delar. Här kommer
finnas klätterland och grillplats men också inslag av bevarad natur i form av större
träd och berg i dagen.

Skiss på lekplatsen, Funkia, 2019-02-13

Multisportplan
En multisportplan med läktare ger plats för både olika bollekar och för
scenframträdanden. I den östra delen av ytan kommer synligt dagvatten i form av
regnbäddar finnas och under ytan kommer vattenmagasin anordnas för att hantera
översvämningar i samband med 20-årsregn.

Skiss på multisportplan, Funkia, 2019-02-13
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Odlingsyta och hundrastgård
En sydvänd yta iordningsställs för stadsodling och planteras med fruktträd och
bärbuskar. Stadsodling bidrar till förbättrad folkhälsa, ökad integration, levande
stadsrum, ökad biologisk mångfald och renare luft. Den kan också vara en del i
förberedelserna för mer omfattande matproduktion om behovet skulle uppstå och
har ett viktigt pedagogiskt värde. Stadsodling är ett bra redskap i strävan mot en
hållbar stad.
Norr om odlingsytan anordnas en hundrastgård med uppdelning för större och
mindre hundar för att attrahera många olika typer av besökare till parken.

Skiss på odlingslådor och hundrastgård, Funkia, 2019-02-13

Sektion vid föreslagen odlingsyta, Funkia 2019-03-05
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Idrottsplan
På en planare yta i parkens östra del anläggs en fotbollsplan med läktare. Planen är
en 7-mot-7-plan som i första hand kommer att möjliggöra träning för lag med yngre
spelare. Staden planerar för konstfrysning av 7-mot-7-planen för att möjliggöra för
vinteraktiviteter. Intill planen finns plats för kaféverksamhet och offentlig toalett.
Ytterligare toalett planeras i anslutning till lekplatsen. En vall med planterad
vegetation ger ett skydd mot Enköpingsvägen, och en gångväg mellan parkentrén
vid Oxenstiernas allé och parken i väster.

Skiss över idrottsplatsen, Funkia, 2019-03-05

Gatu- och cykelnät
Planområdet omsluts av Gamla Enköpingsvägen i norr, Oxenstiernas allé i öster,
Enköpingsvägen i söder och Kvarngatan, som kommer bli Ursviks huvudgata med
Tvärbana, i väst. Det finns goda förutsättningar för buss och lokaltrafik inom
området.
Inom detaljplanen föreslås inga cykel- eller bilvägar, däremot en vändplan utanför
förskoleområdet för hämtning och lämning samt leveranser. Längs med Gamla
Enköpingsvägen kommer en cykelväg anordnas. Vid entréerna till parken såväl som
vid förskolan kommer det att finnas cykelparkering.
Idag finns en viktig norr-söderkoppling för gång- och cykel inom planområdet i och
med den gång- och cykelbro som går över Enköpingsvägen söderifrån samt en
gång- och cykelbro över blivande Kvarngatan österut som leder vidare mot Rinkeby
och Spånga. Dessa två broar kommer rivas i samband med Tvärbanans sträckning
på Kvarngatan och ersättas med en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen på
Kvarngatans västra sida.
Till skillnad från planprogrammet så föreslås inte längre att Stallgatans förlängning
kopplas ihop med Enköpingsvägen, utan slutar istället i en avlastnings- och
avlämningszon i parken. En framtida möjlig sammankoppling mellan Stallgatan och
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Enköpingsvägen ska dock inte byggas bort (med avseende på avlämningszonens
höjdsättning).
Trafik
Cykel-/bilparkering och mobilitetsnorm
Planeringen i Sundbybergs stad följer det mobilitetsprogram som tagits fram av
staden och fastställdes 18 december 2017. Den tillsammans med planprogrammet
för Ursviks Västra delar tar fasta vid utvecklandet av en hållbar stadsdel med
hållbart resande, där behovet av bil och transporter minskar. I Ursviks Västra delar
prioriteras därför hållbara och kapacitetsstarka transportslag såsom gång- cykel, och
kollektivtrafik vad gäller tillgänglighet, ytanspråk samt framkomlighet i gaturummet
framför personbilstrafik och parkerade motorfordon.
Vid parkens ingångar kommer cykelparkering ordnas samt vid idrottsplatsen och
förskolan. Vid vändplanen mellan förskolan och idrottsplatsen kommer fyra
parkeringsplatser finnas varav en RH-plats. Förskolan kommer ha en egen RH-plats
på byggnadens västra sida med infart från Gamla Enköpingsvägen.
Parken kommer utformas så att den är tillgänglighetsanpassad från samtliga
ingångar.
Kollektivtrafik
Idag finns en busshållplats vid korsningen Oxenstiernas allé/Gamla
Enköpingsvägen som trafikeras av busslinje 504. Vid utbyggnaden av Kvarngatan
och detaljplan för Torget kommer spårvagns- och busshållplatser anordnas vid
torget cirka 120 meter från den nordöstra parkentrén.
Rissne och Rinkeby tunnelbanestation nås inom en respektive en och en halv
kilometer.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenförsörjning ordnas genom anslutning till befintligt kommunalt ledningsnät
vid området. Vatten distribueras från regionalt vattenverk vid Görväln (Mälaren).
Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till regionalt ledningsverk i
Bromma.
Avfallshantering
Översiktsplanen understryker att källsortering och återvinning är viktiga inslag i
övergången till ett kretsloppssamhälle. Kommunen har som mål att kraftigt minska
avfallsmängden. Sundbybergs stads riktlinjer för avfallshantering ska beaktas (i
skrivande stund är de aktuella föreskrifterna: Föreskrifter om avfallshantering, God
avfallshantering vid ny- och ombyggnation, Sundbybergs stads riktlinjer samt Handbok för
stationär sopsug i Sundbyberg). Eftersom det finns stationär sopsug i området bör
förskolan anslutas till den, för det brännbara restavfallet.
Utrymmen för sådant avfall från verksamhetsutövare som inte kan lämnas i
sopsugen ska också finnas. Utrymmenas placering och utformning ska, i samråd
med stadens avfallsansvariga förvaltning, anpassas efter såväl den som lämnar som
den som hämtar avfallet. Sopnedkast ska utformas för att vara tillgängliga för
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rörelsehindrade och ska inte placeras ut mot allmän plats. I anslutning till
fastigheterna ska det finnas utrymmen för de boendes grovsopor, el och farligt
avfall samt övrig källsortering.
I Ursviks Västra delar är det planerat för två publika traditionella (utomhus-) återvinningsstationer; en som täcker de norra delarnas upptagningsområde samt en i
söder vid korsningen Kvarngatan/Ga. Enköpingsvägen. Dessa behöver
kompletteras med en mer centralt placerad station.
Planering pågår för en centralt placerad kvartersnära så kallad miniåtervinningscentral (ÅVC) i kvarteren nordväst om denna detaljplan. En sådan
skulle kunna inrymmas i en lokal i bottenplanet på till exempel ett bostadshus, och
då även vara tillgänglig för dem som inte bor i huset. Mini-ÅVC:n och den norra
täcks av kommande planarbete medan den södra är en del av pågående detaljplan
Vallen. Placeringen av dessa tre ger goda förutsättningar för en smidig och rationell
avfallshantering då många av de boende i området kommer att passera, eller ha
närhet till, dessa i samband med sitt vardagspendlande.
Värme
Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen kan ske med högsta möjliga
energieffektivitet. Området kommer att anslutas till fjärrvärmenätet.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska följa Sundbyberg stads
dagvattenpolicy, antagen 20 februari 2017. Planområdet är beläget inom Norra
Råstabäckens/Brunnsvikens avrinningsområde.
Detaljplanen får inte försämra förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna
för berörd recipient. Detta innebär att mängden föroreningar i kg/år för
Brunnsviken inte får öka som följd av exploateringen.
För att uppnå kraven avseende MKN och dagvattenutsläpp ska dagvatten från
planområdet renas lokalt innan vattnet leds vidare till Norra Råstabäcken.
Kraven för denna detaljplan anges i tabell 9 i PM Dagvatten - DP Vallen, för de
delar som avrinner mot Igelbäcken och tabell 9 som redovisar avrinning till Norra
Råstabäcken. I möjligaste mån ska dock dagvatten infiltreras lokalt i park. På så vis
kommer det inte att ske någon nämnvärd föroreningsbelastning på Norra
Råstabäcken från dessa ytor.
Beräknade flöden och åtgärdsförslag framgår av PM Dagvatten, Västra Ursvik, DP
Vallen. Planförslaget innebär att man exploaterar orörd mark vilket medför att
avrinningen ökar i jämförelse med nuläget. Då området till stor del är parkmark är
avrinningen dock liten jämfört med hårdgjorda ytor, så som vägar och
flerbostadsområden. Avrinning från kvartersmark ska fördröjas så att flödet ut från
planområdet vid ett 5-årsregn med klimatfaktor motsvarar naturmarksavrinning.
Då materialvalen har stor påverkan på föroreningsinnehållet i dagvattnet ska
material som kommer i kontakt med dagvatten väljas eller dagvattnet hanteras så att
förorening av yt- och grundvatten inte sker. För att nå kraven avseende zink och
nickel ska all trafikutrustning inom planområdet skyddsmålas och förzinkat material
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ska undvikas. Gröna tak inom planområdet ska utgöras av sådan växttyp som inte
kräver gödsling. Även för parker ska gödslingsbehovet av växtligheten tänkas över
vid val av växter för minska belastningen av näringsämnen. Det planeras även för
en mängd skelettjordar för det allmänna gatunätet inom Ursviks Västra delar, vilket
bedöms betydande rening och fördröjning.
Norra Råstabäcken har ett stort tillflöde jämfört med sin kapacitet i dagsläget. Detta
innebär att avrinningen från planområdet till Norra Råstabäcken bör fördröjas
ytterligare utöver det generella kravet på fördröjning av regn med återkomsttid fem
år. Fördröjningen bör placeras i den planerade Kvarnkullens park och det är
lämpligt att så mycket som möjligt av dagvattnet infiltreras.
I planområdet ska höjdsättningen utformas så att ingen risk för skador på
människor, fastigheter eller anläggningar finns vid regn med återkomsttid upp till
100 år. Gårdar ska utformas så att ytlig bortledning av dagvatten vid extrema regn
kan ske utan att byggnader tar skada. Vid Kvarnkullens parks nordvästra hörn, i
korsningen Gamla Enköpingsvägen/Ladugårdsgatan finns en lågpunkt som utgör
ett instängt område. Lågpunkten är problematisk att bygga bort vilket gör att dess
volym istället utvidgas samtidigt som intilliggande byggnader regleras så att de ska
utformas översvämningssäkert med tillräcklig marginal enligt plankartans mbestämmelse.
En översvämningsanalys har tagits fram för korsningen med hjälp av en statisk GISanalys. Figuren nedan redovisar vattnets utbredning vid ett 100-årsregn (10 minuters
varaktighet, som motsvarar 36 mm) med ett ledningsnät anpassat för ett 20-årsregn.
Resultatet är att vattnet stiger till +13,4 vid 100-årsregnet. Vattnet kommer ledas till
fördröjningsmagasin och en översvämningsyta i parken.
Vattnets utbredning,
+13,4m, vid ett
(intensivt 10-minuter
långt) 100-årsregn
(36 mm) med ett
ledningsnät
anpassat för ett 20årsregn. Figuren är i
dagsläget
optimistisk då
befintligt ledningsnät
är anpassat för ett
10-årsregn.
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Konsekvenser
Inledning
Planområdet ingår som en del i programområdet för Ursviks Västra delar och
planförslaget grundar sig på innehållet i och följer inriktningen i ”Planprogram för
Ursviks Västra delar”. Vid framtagandet av planprogrammet gjordes bedömningen
att programförslaget sammantaget kunde antas medföra betydande miljöpåverkan.
En fullständig miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken togs fram för
programmet för att kunna belysa miljökonsekvenser för området ur ett
helhetsperspektiv och tidigt i planprocessen.
Där inte annat anges är konsekvenserna beskrivna nedan till stor del hämtade ur
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande ”Program för Ursviks Västra delar”.
FN:s konventioner om barnets rättigheter och personer med
funktionsnedsättning
När Ursviks Västra delar är fullt utbyggt förväntas omkring 10 procent av
befolkningen vara barn under sex år och cirka 27 procent av befolkningen vara barn
under 18 år. Fysisk planering har betydelse för barns och ungas uppväxtvillkor då
närmiljön utgör deras utvecklingsmiljö. Barns framtida hälsa och välbefinnande är
starkt kopplad till uppväxtmiljöns kvaliteter.
En barnkonsekvensanalys är genomförd på ”Planprogram för Ursviks Västra delar”.
Barnkonsekvensanalysen identifierar ett antal mål och åtgärdsförslag för
planområdet i sin helhet. Relevanta åtgärder omhändertagna i denna detaljplan har
varit att säkra behovet av förskola med minst 20 kvadratmeter friyta per barn,
inrymma en stadsdelslekplats och en 7-mot-7-bollplan (Friområdes- sociotop- och
barnkonsekvensanalys av Ursviks Västra delar, (Spacescape, 2014-04-24, rev 2018-08-23).
Barn och unga har även deltagit i den medskapande processen som Dialog
Kvarnkullen har inneburit.
Sundbybergs stad har tidigare en policy för tillgänglig stad. Det övergripande målet
är att alla i staden ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter. Sundbybergs stad ska möjliggöra för personer med
funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor.
Utöver den fysiska tillgängligheten i och till parkerna ska gestaltningen även bidra
till att undanröja hinder för att välkomna personer med annan funktionsnedsättning
så som begränsningar beträffande balans, kognition, perception, kommunikation
samt syn eller hörsel. Hur omgivningen är utformad och vilka krav den ställer på
individen avgör om det uppstår ett funktionshinder. I fördjupningen av Dialog
Kvarnkullen har personer med såväl fysiska som neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning deltagit. Processen har medfört till exempel säkerställande av
toaletter, viloplatser längs det tillgängliga promenadstråket och justering av
sittläktare för att möjliggöra ett deltagande på lika villkor.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft
Planförslaget medger endast park och skola och bidrar i sig inte till ökade utsläpp.
Utbyggnaden av hela Ursviks Västra delar som helhet medför däremot fler
trafikrörelser inom samt till och från planområdet och den framväxande stadsdelen,
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som i sin tur ligger längs med etablerade trafikleder. I och med att området bebyggs
med bostäder kommer ett ökat antal människor att bo och röra sig inom samt till
och från området.
MKN för dygnsmedelvärdet för partikelhalterna (PM 10) ligger på 50 μg/m3 och
MKN för kväveoxid ligger på 60 μg/m3. Planförslaget bedöms inte medföra att
någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Vid framtagandet av ”Program för västra Ursvik” gjordes beräkningar för
luftföroreningshalter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad
av programområdet i syfte att kartlägga framtida luftkvalitet i Ursviks Västra delar.
Beräkningarna visar att MKN för PM10 (med 60-70 % dubbdäck) klaras i hela
programområdet. På Kvarngatan (huvudgatan genom stadsdelen som gränsar till
planområdet i väster) fås förhöjda halter på grund av den försämrade utvädringen
som den nya bebyggelsen medför. Halterna PM10 är dock en bra bit under MKN
då trafikflödet på Kvarngatan är relativt lågt.
För kvävedioxid visar beräkningarna att MKN klaras i hela programområdet. Även
för kvävedioxid blir det förhöjda halter längs Kvarngatan. Halterna är dock väl
under MKN.
Närmast Ulvsundaleden kommer en vall byggas vilket kommer begränsa
luftföroreningarna i programområdet. Generellt har en vall mellan väg och
bostadsområde en positiv effekt ur exponeringssynpunkt, och en hög vall ger en
bättre effekt än en låg.
En modellstudie har utförts med antagandet att vindriktningen går tvärs över vägen
i riktning mot Ursvik. På marknivå på 20 meters avstånd från vägen beräknades en
ca 60 % lägre luftföroreningshalt med en 9 meter hög bullervall jämfört med om
ingen vall/mur fanns. På 50 meters avstånd var halten cirka 45 % lägre och på 150
meters avstånd cirka 30 % lägre. Om luftföroreningshalten istället studeras i
vertikalled kan halterna vara högre med vall än utan i upp till ungefär 300 meters
avstånd, vilket är det ungefärliga avståndet mellan Kvarnen på toppen av
Kvarnkullen och Ulvsundaleden. Modellberäkningarna visade att så är fallet ovanför
ungefär halva vallens höjd och det beror på att vallen skapar en turbulens i
luftströmmarna.
Luftföroreningarna på vägen, som hindrats av barriären, måste ta vägen någonstans
vilket innebär att halterna på vägen blir högre med en vall än utan. Det ska också
noteras att sträckor som har både vall och mur skapar en zon med stillastående luft
på bägge sidor.
Kommunen bedömer att MKN för luft kommer att kunna innehållas för
parkområdet och skolverksamheten i dess östra ände.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Planområdet är beläget inom Norra Råstabäckens avrinningsområde. Norra
Råstabäcken är inte klassat som vattenförekomst och avrinner till Råstasjön som i
sin tur avrinner till Brunnsviken som är en vattenförekomst. I dagsläget har
Brunnsviken en otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god kemisk
status.
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Miljökvalitetsnormen för Brunnsviken är att den ska uppnå god ekologisk status år
2027 samt en god kemisk ytvattenstatus med tidsfrist för antracen, kadmium och
kadmiumföreningar, bly och blyföreningar samt tributyltennföreningar till år 2027.
Med ambitionen att rena dagvatten redan vid källan både vad gäller kvartersmark
och allmän platsmark, föreskriva skyddsmålning av trafikutrustning bedöms inte
planförslaget försämra förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormen för
Brunnsviken.
Risk och säkerhet
Inledning
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i Rapport 2000:01 Riskhänsyn vid ny
bebyggelse” att om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från
väg för transport av farligt gods, järnväg eller bensinstation så ska en riskanalys
utgöra ett av beslutsunderlagen i planärendet. För att undvika risker förknippade
med urspårning och olyckor med petroleumprodukter rekommenderas att 25 meter
närmast järnväg och väg med transport av farligt gods lämnas byggnadsfritt.
Rekommenderat skyddsavstånd för sammanhållen bebyggelse till infrastruktur med
transporter av farligt gods är 75 m.
Enköpingsvägen och farligt gods
Planområdet är beläget intill Enköpingsvägen som inte längre är klassad som primär
led för farligt gods. Detta utgör dock inget förbud mot transporter och det finns
bland annat en bensinstation vid Östra Madenvägen i jämnhöjd med planområdets
östra hörs som fortfarande har behov av sådana transporter längs Enköpingsvägen.
Enköpingsvägen utgör dessutom omledningsväg för E18, vilket innebär att
transporter av farligt gods kan ledas om till denna väg vid händelse av till exempel
en större trafikolycka på E18.
Kvarnkullens park kommer i detta läge dock ha en nivåskillnad på cirka 8-10 meter
vilket fungerar som en skyddsbarriär. Skolbyggnaden kommer även placeras på
cirka 75 meters avstånd från Enköpingsvägen varför Länsstyrelsens
rekommendationer om bebyggelsefritt avstånd från led för farligt gods nås.
En riskutredning har tagits fram (Brandskyddsbolaget 2019-04-23) som visar att
transporter av farligt gods på Enköpingsvägen har en mycket begränsad påverkan
på risknivån inom planområdet. Gällande förutsättningar avseende nivåskillnad
mellan Enköpingsvägen och planområdet reduceras riskbidraget till en acceptabel
nivå, både avseende individrisk och samhällsrisk. Utredningen menar att med
hänsyn till detta behöver närheten till Enköpingsvägen inte beaktas i den fortsatta
planläggningen av området. Staden bedömer därmed risknivån som acceptabel för
den planerade användningen.
Riksintresse Bromma flygplats
Planområdet ligger inom skyddsområdet för Luftfartsverkets (LFV) radarstation i
Bällsta. Byggnadernas höjder bedöms inte som ett hinder men flygplatsen behöver
ge sitt godkännande till att till exempel byggkranar tränger igenom flygplatsens
hinderbegränsande ytor. Se avsnitt Påverkan under byggtiden nedan.
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Brand
För passage med räddningsfordon från Kvarngatan till Gamla Enköpingsvägen är
det viktigt att tillräckligt utrymme ges för utryckningsfordon.
För fristående nätstationer ska ett minsta avstånd om 5 meter gälla mellan stationen
och närmaste brännbara byggnadsdel.
Elektromagnetisk strålning
Tvärbanan kommer att passera på Kvarngatan som gränsar till planområdet i väster.
Kvarngatan är huvudgatan genom stadsdelen. För att inte den elektromagnetiska
strålningen ska överskrida rekommenderade riktvärden bör ett försiktighetsavstånd
på cirka 10-15 m hållas mellan planerade bebyggelse och spårvägens
kontaktledningar. Då huvudgatans bredd (från fasad till fasad) är ca 35 m och
spårvagnen är placerad i gatans mitt klaras det rekommenderade
försiktighetsavståndet i planförslaget.
Buller
En bullerutredning har tagits fram under våren 2019. Den visar att parkområdets
södra och västra kanter utsätts för höga bullernivåer upp till 80 dBA från främst
Enköpingsvägen och Ulvsundaleden. Det är därför viktigt att parkens funktioner
planeras på sådant sätt att de mest ljudstörda platserna undviks. För Kvarnkullens
förskolegård redovisar samma utredning på ljudnivåer under 70 dBa maximal
ljudnivå och under 50 dBA ekvivalent nivå varför kommunen bedömer att
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (NV01534-17) kan innehållas.
Mark och vegetation
Naturmiljö
Planområdet är ett redan påverkat område genom att mark tagits i anspråk som
etableringsyta. Inom planområdet finns inga höga naturvärden. Däremot finns
upplevelsevärden kopplade till naturmiljön på Kvarnkullen. Vissa partier av natur
och en del större träd kommer att tas bort i samband med att platsen utvecklas till
en park. Samtidigt tillgängliggörs bevarad natur genom anläggande av gångvägar och
sittplatser. Parken kommer projekteras med naturen i fokus varför mycket av
naturmarken kommer bevaras.
Rekreation och grönstruktur
Vid framtagandet av ”Planprogram för Ursviks Västra delar ” genomfördes en
friyteanalys. Friyta är den sammanfattande beskrivningen på all obebyggd mark som
inte tas upp av byggnad eller trafikområde, till exempel närnatur, park, gröna stråk
och torg. Ett friområde inkluderar inte kvartersmark utan utgörs endast av
offentliga ytor. Sedan programmet togs fram har vissa förändringar av
kvartersstrukturen gjorts för att öka andelen friområde. Idag utgörs hela
programområdet av 26 % av friområden. Ökningen beror främst på att
parkområdet för Vallen samt Kvarnkullens park har blivit större. Sett till hela
analysområdet som friyteanalysen tagit med, vilket också omfattar delar av
omgivningen, är andelen friområde ungefär 41 %.
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Målet för tillgång till parker är att det ska vara kortare än 100 meter till åtminstone
en mindre grönyta (med sitt- och lekmöjlighet) eller ett större friområde. Målet
uppfylls då det genomsnittliga avståndet till ett friområde inom Ursviks Västra delar
är cirka 50 meter. Gångavstånd till närmaste kvarterspark, ett friområde större än
0,5 hektar med lekplats, ska vara högst 300 meter. Målet uppfylls då det
genomsnittliga avståndet till en kvarterspark inom Ursviks Västra delar är cirka 180
meter, med aktivitetsvallen inkluderad. Även målet för tillgång till stadsdelspark,
friområde, större än 2,5 hektar inom 500 meter är uppfyllt.
Kvarnkullen kommer att utgöra en av dessa stadsdelsparker varför utformningen
ges stor eftertanke då besökstrycket väntas bli stort.
Grönytefaktor
Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark ska tillämpas.
Konst
Som i tidigare delområden i Ursvik kommer det i de västra delarna att uppföras
konst på allmän mark genom det partsgemensamma samarbetet. Arbetet med detta
är påbörjat och på platser som gator och torg bekostar markägarna utsmyckning
enligt överenskommen budget. Staden beställer konst till sina byggprojekt (ex.
skolor, förskolor och sporthallar), enligt enprocentregeln. Även på kvartersmark
gäller enprocentregeln men där ansvarar exploatör/byggföretag för den konstnärliga
gestaltningen. Syftet med den konstnärliga utsmyckningen är att främja ett
identitetsskapande för området och ge den nya stadsdelen en särprägel samtidig som
attraktiva mötesplatser, upplevelser och folkliv ges bättre förutsättningar. Frågan
redogörs för tydligare i Serviceprogram för Ursvik 2017-2030.
Trygghet
Trygghet handlar om individens upplevelse av sin egen säkerhet. En plats kan vara
säker men ändå upplevas otrygg. Den fysiska gestaltningen påverkar upplevelsen av
trygghet på en plats. Trygga platser är ofta de som lockar en bred målgrupp och
används under en stor del av dygnet. Där andra människor befinner sig känner man
sig ofta tryggare. En plats med hög rumslig integrering, överblickbarhet och god
orienterbarhet ger också goda förutsättningar för trygghet.
Den höga exploateringsgraden i planområdet ger förutsättningar för att kunna
planera en stadsdel med service, handel och mötesplatser. Verksamheterna placeras
i bottenvåning på bostadshusen och tillsammans med bostadsentréerna hjälper de
till att ge ögon mot gatan. Utifrån analys av aktiva fasader har en kartering av det
offentliga rummet gjorts för planområdet (Analysen baseras på riktlinjer i Bo
Tryggt05). Analysen visar att det i planområdet finns goda förutsättningar till
naturligt övervakade stråk då samtliga gator i stadsdelen kantas av aktiva fasader. En
analys av rumsligt integrerade stråk är även genomförd för planområdet och visar
att Kvarngatan och Ursviks allé är de starkaste rumsligt integrerade stråken. Övriga
delar av planområdet stärks av framtida kopplingar mot Madendalen.
För Kvarnkullen är graden av aktiva stråk något lägre än för de inre delarna av
planområdet, parken kantas av stråk med enkelsidiga fasader längst Kvarngatan,
Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé. Parken har relativt god rumslig
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integration då den erbjuder ett flertal entréer som binder samman parkens stråk
med omkringliggande stadsväv. För att ge ytterligare förutsättningar för trygghet i
parken har ingående funktioner och dess placering studerats. Ambitionen har varit
att skapa en park som lockar en bred målgrupp att vistas inom samma område.
Analys av parkens vistelsevärden (sociotoper) visar att parken har goda
förutsättningar att skapa ett rikt antal attraktiva målpunkter som kan locka ett brett
åldersspann av besökare. Den kringliggande stadsstrukturen grundar för ett högt
besökstryck i parken generellt. För att säkra rörelsen av människor även under
lågintensiva perioder och vid sämre väderförhållanden har en hundrastgård
möjliggjorts i parkens sydvästra del.
Goda gång- och cykelförbindelser kring parkområdet innebär att barn i större
utsträckning kan röra sig på egen hand i trafiksäkra miljöer. Hela programområdet
planeras för trafik med hastighetsbegränsningen 30 km/h vilket är positivt för
tryggheten i området.
Tvärbanan som förlängs från Alvik via Sundbyberg till Kista kommer att passera
planområdet. En hållplats för tvärbanan kommer att anläggas vid Ursviks torg och
ytterligare en planeras i stadsdelens norra del. Planområdet kommer även att ha god
tillgänglighet till bussar som trafikerar stadsdelen. Tillgång till god kollektivtrafik
ökar också mängden människor som rör sig i området och kan bidra till att öka
trygghetskänsla.
För att möjliggöra en attraktiv och trygg stadsdel även under utbyggnadstiden av
Ursviks Västra delar finns programmet Bygg Schysst framtaget. Programmet
identifierar ett antal åtgärder som bör genomföras för att området ska upplevs mer
tryggt och trivsamt för de som bor, vistas och passerar området under
utbyggnadstiden. Vid Kvarnkullen föreslås en tidigarelagd mötesplats. Åtgärden
avser att etablera en förannonsering av den kommande stadsdelsparken för de
boende i området, med olika besökspunkter och aktiviteter. Detta för att skapa en
gemensam punkt för stadsdelen i stort och därmed skapa förutsättningar för
samhörighet och trygghet.
Markföroreningar
I en punkt inom planområdet har en halt av zink överstigande FA uppmätts i en
punkt. I samma prov uppmättes dioxin i en halt över KM men under MKM. I
området har även kabelbränning noterats och provet är uttaget på ytlig jord 0-0,1 m
djup, I fyllnadsmassorna noterades även ett innehåll av tegel, glas, bränt material
och skrot. Provet bedöms inte vara representativt för jordmassorna generellt i
parken men kan visa på ytlig förorening i områden där kabelbränning skett.
Fyllnadsmassor belägna djupare ned än 1,5 meter under jordytan har generellt sett
inte undersökts. Markföroreningen på denna plats behöver grävas bort. Ytterligare
prover kan behövas i och med utbyggnaden av parken.
Klimat och energi
För hela Ursviks Västra delar innebär exploateringen att staden förtätas och att fler
människor behöver ta sig till och från området. I planområdet planeras för skol- och
idrottsverksamhet vilket kommer generera behov av transporter till. Möjligheterna
att ta sig till och från området kommer att kompletteras med spårväg och utökade
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busslinjer. I samband med utbyggnaden av hela Ursviks Västra delar kommer gångoch cykelnätet i hela området utvecklas och framkomligheten och tillgängligheten
till och från planområdet kommer att förbättras. Med bra kollektiva förbindelser,
samt gång- och cykelförbindelser finns goda möjligheter att ta sig till och från
området för boende, yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med bil.
Radon
Stora delar av marken utgörs fyllnadsmassor eller massor som har flyttats, eller
kommer att flyttas, runt i och med massbalansering. Särskild radonmätning har
därmed inte utförts inom ramen för planarbetet. Enligt översiktlig radonkarta över
Sundbybergs stad ligger planområdet delvis inom lågrisk- och delvis inom
normalriskområde för radon. Ny bebyggelse ska utformas på ett sådant sätt att
gällande gränsvärden för radon inte överskrids.
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Detaljplanens genomförande
Tidplan och huvudmannaskap
Samråd
Granskning
Antagande
Byggstart

Vår 2018 (som en del av detaljplan Torget)
Höst 2018
Vår 2019
År 2019

Tidplanen är preliminär och förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft genom
beslut som inte överklagas.
Genomförandetid
Genomförandetiden ska vara fem år från det datum då beslut om att anta
detaljplanen vinner laga kraft. När genomförandetiden löpt ut fortsätter planen att
gälla fram till dess att planen ändras eller upphävs.
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Sundbybergs stad blir huvudman för all allmän platsmark inom detaljplaneområdet,
vilket innebär att staden genomför utbyggnad, drift och underhåll av allmän
platsmark.
Staden ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar på allmän platsmark inom
detaljplaneområdet. För enskild fastighet upprättas anslutningspunkt i fastighetens
omedelbara närhet. Från anvisad anslutningspunkt ansvarar respektive
fastighetsägare för byggnation och förvaltning av ledningar på kvartersmark.
Respektive ledningsägare är huvudman för respektive ledning inom planområdet.
Ledningsrätt upplåts för el, tele, bredband, fjärrvärme och sopsug. Respektive
ledningsägare ansvarar för att ansöka om ledningsrätt.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för genomförandet av detaljplanen.
Del av Sundbyberg 2:79 som utgör detaljplaneområdet kommer att regleras in i en
av Sundbyberg stads ägd fastighet utan ersättning. Fastigheten Sundbyberg 2:79
kommer därmed att minska i storlek. Del av överförd mark ska sedan avstyckas för
att bli en lämplig skolfastighet enligt markanvändning i detaljplanen.
Planen testar möjligheten att justera placeringen av telenätstation i närheten av
korsningen Ladugårdsgatan/Gamla Enköpingsvägen samt justerad placering av
transformatorstation vid vändplanen i Stallgatans förlängning.
Ledningsrätt gällande VA, el och fiber kommer att behövas. Ledningsrätten för
elledningen omfattar även de teknikanläggningar som är markerade med E i
detaljplanekartan. Tvångsinlösen av allmän plats och mark med användningen E
kan bli aktuellt som en följd av att detaljplanen antas och genomförs. Ledningsrätt
upplåts för el, tele, bredband och fjärrvärme. Befintliga ledningsrätter för el, tele och
fjärrvärme kan behöva regleras om då dessa ledningar eventuellt behöver flyttas.
Fastighetsbildning enligt detaljplan kan ske efter att beslut om att anta detaljplanen
vunnit laga kraft.
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Ekonomiska frågor
Vatten och avlopp, el, fjärrvärme, tillfälliga skyddsåtgärder
Anslutningsavgift för el, fjärrvärme samt vatten och avlopp erläggs av
fastighetsägaren enligt vid varje tillfälle gällande taxa. Vid eventuella
schaktningsarbeten i närheten av befintliga ledningar/anläggningar skall
kabelutsättning begäras. Är en genomförandefråga inte reglerad via särskilt avtal är
utgångspunkten att den som initierar, också tar kostnaden för
ledningsomläggningar.
Erfordrar kommande bebyggelse tillfälliga skyddsåtgärder, såsom till exempel
provisorisk bullerskärm, ska dessa bekostas av exploatör.
Förrättningskostnader
Förrättningskostnader gällande Stadens övertagande av mark som utgör allmän
platsmark bekostas av exploatören. Undantag från detta gäller stadens avstyckning
av skolfastighet.
Förrättningskostnader för ledningsrätt betalas av respektive ledningsägare.
Skötsel av anläggningar efter detaljplanens genomförande
Kommunen är huvudman för allmän platsmark vilket innebär att staden bekostar
drift och skötsel av allmän platsmark.
Avtal samt ansökan om lantmäteriförrättning
Exploateringsavtal ska tecknas mellan Staden och Fastighets AB Förvaltaren, nedan
Förvaltaren, innan detaljplanen antas. Staden ansvarar för att ta fram
exploateringsavtal.
Kommunen är ansvarig för utbyggnaden av kvartersmark och allmänplatsmark
inom detaljplanen. Exploatörerna inom planprogrammet Ursviks Västra delar,
Förvaltaren och Stora Ursvik KB, är delfinansierar utbygganden av
allmänplatsmark. I och med att detaljplanen är en del av en etappvis utbyggnad av
planprogrammet Ursviks Västra delar kommer exploatörernas intäkter av realisering
av byggrätter i andra närliggande detaljplaner.
I samband med en tidigare markaffär med exploateringsavtal mellan Staden och
Förvaltaren erlade Förvaltaren en köpeskilling som till viss del inkluderade kostnad
för utbyggnad av allmän platsmark. Staden står därför för vissa delar av
Förvaltarens kostnadsandelar för utbyggnad av allmän platsmark i samband med
detaljplanens genomförande. Stora Ursviks KB står helt för sina kostnadsandelar
enligt tidigare överenskommelse.
Ledningsrättsavtal tecknas mellan ledningsrättsägare och markägare. Respektive
ledningsägare ansvarar för att ta fram ledningsrättsavtal samt ansöka om och
bekosta Lantmäteriförrättningen.
Avtal kommer att behöva tecknas mellan Staden och kommande byggherrar
gällande byggetablering. Staden ansvarar för att ta fram dessa avtal.
Servitutsavtal kan komma att behöva tecknas gällande att skolfastigheten ska ha
servitut för allmän gångtrafik inom det området som är markerat med x på
detaljplanekartan.
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Utbyggnad och påverkan under byggtiden
Planområdet ligger inom skyddsområdet för LFV:s radarstation i Bällsta. Detta
innebär att flygplatsen behöver ge sitt godkännande till att till exempel byggkranar
tränger igenom flygplatsens hinderbegränsande ytor. Byggherren eller av denne
anlitad entreprenör, ska göra en ansökan om tillfälligt undantag för genomträngning
av hinderyta under byggtiden, vid behov.
Medverkande tjänstepersoner
Denna planhandling som baseras på handlingar framtagna till detaljplanerna för
parker och blandad bebyggelse inom Ursviks Västra delar Torget och Vallen har
tagits fram av berörda tjänstepersoner på stadsledningskontoret.

Anna Lindgren
tf. planchef

Valter Perselli
planarkitekt

Emelie Greiff
planarkitekt
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1

Bakgrund

ÅF Ljud och Vibrationer har av Sundbybergs stad fått i uppdrag att beräkna ljudnivåer
på Kvarnkullen park och skola i Stora Ursvik.

Detta PM redovisar kortfattat bullersituationen vid Kvarnkullen park och skola.

2

Riktvärden

Naturvårdsverkets vägledning NV-01534-17 tar upp riktvärden för buller på skolgårdar
från väg- och spårtrafik. Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en skola eller
förskola, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligtvis tillbringar raster
eller där pedagogisk verksamhet bedrivs. Riktvärden nedan avser ny skolgård.
Tabell 1. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde).

Del av skolgård

De delar av gården som är avsedda
för lek, vila och pedagogisk
verksamhet
Övriga vistelseytor inom skolgården
1

Ekvivalent ljudnivå
för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå
(dBA, Fast)

50

70

55

701

Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid

då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Nivåerna i Tabell 1 för de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet bör underskridas för att förebygga att olägenhet för människors hälsa
uppstår.
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3

Trafikuppgifter

3.1

Vägtrafik

Följande trafikuppgifter för vägtrafiken erhållna från SWECOs Trafikutredning för
lokalgatorna för 2040 har använts i beräkningarna. För referens till punkterna i tabell 1
nedan hänvisas till Figur 1.
Tabell 1. Trafikuppgifter för vägtrafik år 2040.
Punkt

Vägsträcka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

E18 – del 1
E18 – del 2
E18 – del 3
Båtsman Rinkes gata – del 1
Båtsman Rinkes gata – del 2
Båtsman Rinkes gata – del 3
Båtsman Rinkes gata – del 4
Enköpingsvägen – del 1
Enköpingsvägen – del 2
Kvarngatan – del 1
Kvarngatan – del 2
Kvarngatan – del 3
Kvarngatan – del 4
Kvarngatan – del 5
Lokalgata 1 (norr)
Mjölgatan
Gamla Enköpingsvägen – del 1
Gamla Enköpingsvägen – del 2
Gamla Enköpingsvägen – del 3
Ladugårdsgatan – del 1
Ladugårdsgatan – del 2
Ladugårdsgatan – del 3
Ladugårdsgatan – del 4
Badhusgatan
Stugvägen
Marieborgsgatan
Ursviks Allé – del 1
Ursviks Allé – del 2
Ursviks Allé – del 3
Mönstringsvägen – del 1
Mönstringsvägen – del 2
Mönstringsvägen – del 3
Stallgatan
Oxenstiernas Allé

ÅDT
(fordon)
73 000
63 500
68 500
700
2 600
1 300
900
30 000
25 400
5 700
2 000
1 500
1 800
1 800
1 100
700
3 300
1 800
700
1 200
400
300
100
100
100
1 000
200
300
500
700
400
300
1 200
3 000

Andel tung
trafik (%)
10
10
10
2
2
2
2
9
9
4,5
9,5
12
12
10
16
2
2
10
21
2
2
2
0
0
0
2
100
90
54
2
2
2
2
2

Hastighet
(km/h)
70
70
70
30
30
30
30
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Figur 1. Förklaring delsträckor – trafikmängder för år 2040

3.2

Spårtrafik

Följande trafikuppgifter för Tvärbanan erhållna från Beställaren ligger till grund för
beräkningarna, se tabell 2.
Tabell 2. Trafikuppgifter för Tvärbanan, avser prognosår 2040.
Punkt

Spår

1

Tvärbanan

ÅDT
(fordon)
144

Hastighet
(km/h)
30
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4

Trafikbullerberäkning

De ekvivalenta och maximala bullernivåerna på grund av vägtrafik och trafik på
Tvärbanan har beräknats. Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den
samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653) och
järnvägstrafik (Naturvårdsverkets rapport 4935).
Beräkningarna är utförda med programmet SoundPlan version 7.4.

4.1

Resultat – Kvarnkullen

4.1.1

Ekvivalent ljudnivå

Med föreslagen stödmur utmed planområdets södra del blir ekvivalent ljudnivå högst
55 dBA för stora delar av Kvarnkullen, samt områden närmast stödmuren i söder. För
den västra delen av parken och områden just söder om kullen blir ekvivalent ljudnivå
upp mot 58 dBA. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå redovisas i bilaga A01.

4.1.2

Maximal ljudnivå

Från cirka 10 – 30 meter från vägkant blir maximal ljudnivå högst 70 dBA i hela
planområdet. Ljudutbredning av maximal ljudnivå redovisas i bilaga A02.
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4.2

Resultat – Kvarnkullen förskola

4.2.1

Ekvivalent ljudnivå

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas i Figur 2

Figur 2. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark – skolgård
markerad med röd streckad linje
Ekvivalent ljudnivå för större delen av skolgården är högst 55 dBA. För en mindre del
blir det högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå.
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4.2.2

Maximal ljudnivå

Ljudutbredning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas i Figur 3.

Figur 3. Ljudutbredning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark – skolgård markerad
med röd streckad linje
Maximal ljudnivå på skolgården är högst 70 dBA förutom för ett mindre område utmed
Gamla Enköpingsvägen i den nordvästra delen av skolgården.
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5

Kommentarer

5.1

Kvarnkullen

Det finns idag inga generella riktvärden för parker. Trafikverket har riktvärden för
parker i tätorter med låg bakgrundsnivå. Men då en park förmodligen är ett område
avsett för avslappning bör buller från trafik reduceras så gott det går. Med föreslaget
bullerskydd finns flera större områden där ekvivalent ljudnivå blir högst 55 dBA och
maximal ljudnivå högst 70 dBA.

5.2

Kvarnkullen förskola

Beräkningar visar att delar av skolgården klarar högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
medan merparten av skolgården får 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet för
maximal ljudnivå innehålls på i stort sätt hela skolgården.
För att en större del ska innehålla 50 dBA ekvivalent ljudnivå krävs lokala
bullerskyddsskärmar på skolgården. Då tomten är kuperad måste hänsyn tas till
topografin.

6

Underlag
•

Trafikbullerutredning, Västra Ursvik

ÅF-Infrastructure AB/
Ljud & Vibrationer
Handläggare

Granskad

Kaj Erik Ivarsson

Åsa Lindkvist
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Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets
AB Förvaltaren avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan
Kvarnkullen, Ursviks Västra delar
Beslutsunderlag
 Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren
avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan Kvarnkullen, Ursviks Västra delar
 Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Förslag till detaljplan har utarbetats för ett område omfattade del av fastigheterna
Sundbyberg 2:26 (Sundbyberg stad) och Sundbyberg 2:79 (Fastighets AB
Förvaltaren). Detaljplaneförslaget för Kvarnkullen innebär att markanvändningen
ändras till park, förskola och idrott.
Upprättat förslag till exploateringsavtal reglerar villkor för genomförandet av
detaljplanen. I avtalet regleras fastighetsreglering för del av Sundbyberg 2:79 till en
av staden ägd fastighet samt ansvars- och kostnadsfördelning för anläggningar inom
detaljplanen. Avtalet bygger på tidigare träffade överenskommelser genom
Exploateringsavtal för fastigheten Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget (dnr KS0208/2019), Samverkansavtalet för Stora Ursvik, delområde 2 (dnr KS-0291/2015)
samt Exploateringsavtal nr 2 för Ursvik (dnr KS-0292/2015).
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 maj 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren
avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan Kvarnkullen, Ursviks Västra
delar godkänns.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets
AB Förvaltaren avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan
Kvarnkullen, Ursviks Västra delar
Beslutsunderlag
 Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren
avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan Kvarnkullen, Ursviks Västra delar
 Stadsledningskontorets skrivelse den 21 maj 2019
Sammanfattning
Förslag till detaljplan har utarbetats för ett område omfattade del av fastigheterna
Sundbyberg 2:26 (Sundbyberg stad) och Sundbyberg 2:79 (Fastighets AB
Förvaltaren). Detaljplaneförslaget för Kvarnkullen innebär att markanvändningen
ändras till park, förskola och idrott.
Upprättat förslag till exploateringsavtal reglerar villkor för genomförandet av
detaljplanen. I avtalet regleras fastighetsreglering för del av Sundbyberg 2:79 till en
av staden ägd fastighet samt ansvars- och kostnadsfördelning för anläggningar inom
detaljplanen. Avtalet bygger på tidigare träffade överenskommelser genom
Exploateringsavtal för fastigheten Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget (dnr KS0208/2019), Samverkansavtalet för Stora Ursvik, delområde 2 (dnr KS-0291/2015)
samt Exploateringsavtal nr 2 för Ursvik (dnr KS-0292/2015).
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 maj 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren
avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan Kvarnkullen, Ursviks Västra
delar godkänns.

Jan Eriksson
t.f. stadsdirektör

Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef

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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Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org.nr 212000-0175 och Fastighets AB
Förvaltaren, nedan kallad Exploatören, org.nr 556050-2683, nedan gemensamt även benämnda
Parterna, har denna dag träffats följande
EXPLOATERINGSAVTAL för fastigheten Sundbyberg 2:79, detaljplan Kvarnkullen
§1
MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN
1.1

Detaljplan

Detta exploateringsavtal, nedan kallat Avtalet, gäller för detaljplan Kvarnkullen, diarienummer
KS-0363/2015, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanen har upprättats i samråd mellan Parterna,
se detaljplanekarta Bilaga 1. Detaljplanen avses att antas av kommunfullmäktige i samband med
godkännande av Avtalet.
Detaljplanen utgör en av detaljplanerna i planprogrammet Ursviks västra delar. Det område som
planprogrammet utgör kallas nedan ”Ursviks västra delar”.
Exploatören har sedan tidigare tecknat plankostnadsavtal med Staden.
Eftersom Detaljplanen inte medger några byggrätter för Exploatören kommer Exploatörens
intäkter i form av realisering av byggrätter i andra detaljplaner inom Ursviks västra delar.
1.2

Markägande

I Detaljplanen ingår följande fastigheter:
Fastighet
Sundbyberg 2:79
Sundbyberg 2:26

Ägare
Fastighets AB Förvaltaren
Sundbybergs kommun

Inom Ursviks västra delar är även Stora Ursvik KB, org.nr 979679-3182, exploatör. Exploatören
och Stora Ursvik KB kallas nedan gemensamt för Exploatörerna.
§2
HÄNVISNING TILL TIDIGARE AVTAL
Till grund för avtalet ligger:
x Genomförandeavtal för stadsbyggnadsprojekt Ursvik, 2005-08-16, med dess tillägg,
nedan kallat Genomförandeavtalet
x Exploateringsavtal nr 2 för Ursvik, undertecknat år 2015, med dess tillägg, nedan kallat
Exploateringsavtal nr 2
x Samverkansavtal för Stora Ursvik, Delområde 2, nedan kallat Samverkansavtalet
x Exploateringsavtal för fastigheten Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, nedan kallat
Exploateringsavtal Torget

1
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Om Avtalet och de i ovanstående punktlista angivna avtal står mot varandra gäller Avtalet i första
hand.
§3
MARKÖVERLÅTELSER OCH FASTIGHETSBILDNING MM
Exploatören ska till Staden utan ersättning överlåta del av fastigheten Sundbyberg 2:79, se
område i Bilaga 2, nedan kallat Området. Området avses att överföras genom fastighetsreglering.
Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering har tagits fram, se Bilaga 2.
Kostnader för fastighetsbildningsåtgärder för överlåtelsen av Området ska bäras av Exploatören.
Om Området eller delar av Området behöver saneras enligt Naturvårdsverkets föreskrifter,
Riktvärden för förorenad mark, ska detta efter samråd med Exploatören utföras av Staden på
Exploatörens bekostnad.
Staden har rätt att använda Området när Avtalet undertecknats. För de ytor som Staden tar i
anspråk övertar Staden driftansvar. Formellt tillträde sker när fastighetsförrättningen vunnit laga
kraft, då övertar Staden även driftansvar för resterande ytor inom Området.
Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering ska undertecknas av Parterna och lämnas
in till Lantmäteriet av Staden senast i samband med att Detaljplanen vunnit laga kraft.
§4
GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERINGEN
Detaljplanen utgör del av en etappvis utbyggnad av Ursviks västra delar och finansieras genom
tillkommande byggrätter i övriga detaljplaner. Kostnader för genomförandet av Detaljplanen
fördelas mellan Exploatörerna och Staden enligt överenskommelser i Exploateringsavtal Torget.
Staden ansvarar för utbyggnaden av anläggningar inom Detaljplanen.
Undantag från ovanstående stycke gäller för upprustningen av Rinkebykvarn där särskild
överenskommelse gäller i Exploateringsavtal nr 2. Enligt överenskommelsen genomför och
bekostar Exploatören upprustningen av Rinkebykvarn. Därefter, när besiktning är godkänd av
Staden, överlåter Exploatören driftansvar av Rinkebykvarn till Staden.
Exploatörerna ska svara för de kostnader som avser flytt av provisorisk elnätstation i
Kvarnkullen till permanent placering enligt Detaljplanen och som inte Vattenfall står för.
§5
ÖVRIGA FRÅGOR
5.1

Överlåtelse av avtal och försäljning av kvartersmark

Exploatören får ej överlåta Avtalet utan Stadens skriftliga medgivande.

2
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5.2

Giltighets- och återgångsklausuler

Avtalet förutsätter för sin giltighet
att

Avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Sundbyberg med beslut som
vinner laga kraft,

att

förslag till detaljplan antas med beslut som vinner laga kraft i huvudsaklig
överensstämmelse med Detaljplanen.

Om dessa giltighetsvillkor inte uppfylls senast inom två år från undertecknandet av Avtalet är
Avtalet i dess helhet förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av Parterna.
5.3

Tvist

Tvister om tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av allmän svensk
domstol enligt gällande svensk rätt med Solna Tingsrätt som första instans.
___________________________
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Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar varav Exploatörerna och Staden tagit var sitt.
Sundbyberg den

2019

Sundbyberg den

2019

Sundbybergs kommun

Fastighets AB Förvaltaren

……………………………………..

……………………………………

Kommunstyrelsens ordförande
……………………………………

Godkännande och bekräftelse:
Stora Ursvik KB, som berörs av Avtalet, godkänner Avtalet i de delar som berör Stora Ursvik
KB.
Sundbyberg den

2019

Stora Ursvik KB

……………………………………..

……………………………………..

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

…………………………………….

……………………………………

4
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Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

Plankarta
Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering

5
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BILAGA 1

Bilaga 2

Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallad Staden, såsom ägare till
fastigheten Sundbyberg 2:40, och Fastighets AB Förvaltaren org. nr 559036-7990, nedan kallad
Exploatören, såsom ägare till fastigheten Sundbyberg 2:79, nedan gemensamt kallade Parterna,
har denna dag träffats följande
ÖVERENSKOMMELSE OCH ANSÖKAN OM FASTIGHETSREGLERING
BAKGRUND
Exploatören äger fastigheten Sundbyberg 2:79 och Staden äger fastigheten Sundbyberg 2:40.
Staden och Exploatören har tillsammans tagit fram ett förslag till detaljplan som förväntas antas
snarast, Kvarnkullen (KS-0363/2018), som omfattar fastigheten Sundbyberg 2:79, nedan kallad
Detaljplanen. Tillhörande Detaljplanen finns även förslag till exploateringsavtal, nedan kallat
Exploateringsavtalet.
§1

MARKÖVERFÖRING

Exploatören ska till Staden utan ersättning överlåta del av fastigheten Sundbyberg 2:79 som ligger
inom Detaljplanen, se detaljplaneområde i Bilaga A, nedan kallat Området. Området ska överföras
till Stadens fastighet Sundbyberg 2:40, eller annan av Stadens fastighet som lantmäterimyndigheten
bedömer lämplig.
Staden avser sedan att ansöka om avstyckning för del av det överförda området för att bilda
lämplig skolfastighet enligt detaljplanen.
§2

ERSÄTTNING

Exploatören ska utan ersättning överlåta Området till Staden.
§3

FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNING

Kostnaderna för fastighetsbildningen ska betalas av Exploatören.
Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för Området i mindre utsträckning
ändras ska överenskommelsen med oförändrade villkor istället avse vid förrättningen bestämt
markområde.
§4

TILLTRÄDE

Staden har rätt att använda Området när Exploateringsavtalet undertecknats. Formellt sker
tillträde när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.
§5

INTECKNINGAR, NYTTJANDERÄTTER, SERVITUT OCH
LEDNINGSRÄTT MM

Området ska överlåtas fritt från inteckningar och belastningar.
_____________________________
1
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Bilaga 2

Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt
och ett lämnas till lantmäterimyndigheten.
Sundbyberg den ……………….

Sundbyberg den ……………….

Sundbybergs stad

Fastighets AB Förvaltaren

…………………………………

………………………………

Kommunstyrelsens ordförande

…………………………………

………………………………

2
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Bilaga 2

Marköverlåtelse från Sundbyberg 2:79, ”Området”

Bilaga A

3
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 157

Dnr: KS-0324/2019

28 (80)

Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och
Wallenstam AB avseende förskolelokaler i fastigheten Freden
större, stadsdelen Hallonbergen
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag styrelsemöte Sundbybergs stadshus AB den 24 april 2019
 Förslag till hyresavtal mellan Wallenstam Freden Större AB och Lokalfastigheter
i Sundbyberg AB gällande förskola i Freden Större 11
 Exploateringsavtal avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten
Sundbyberg 2:30
 Förskolenämndens yttrande den 17 maj 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 23 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 284, att godkänna exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wallenstam Freden Större 11 AB i vilket det
stadgas att exploatören ska uppföra en förskola för Sundbybergs stad i fastigheten
Freden Större 11 i stadsdelen Hallonbergen.
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB som hyr in externa lokaler för stadens räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har nu förhandlat fram ett förslag till avtal. I det
hyresavtal som föreligger är hyrestiden angiven från och med den 15 augusti 2020
till och med den 30 september 2030, det vill säga drygt tio år. Detta innebär att det
är kommunfullmäktige i Sundbybergs som har att fatta beslut om att godkänna
inhyrningen. Hyreskostnaden för tioårsperioden uppgår till 34,1 mnkr. Avtalet
mellan fastighetsägaren och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är tecknat med
reservation för kommunfullmäktiges godkännande i frågan.
Behovet av förskolan är stort. Den föreslagna förskolan har en kapacitet på 120
förskoleplatser.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Wallenstam AB
avseende förskolelokaler i fastigheten Freden Större, stadsdelen
Hallonbergen, godkänns.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Klas Lindblom/Kristin Nygren

2019-05-23
Dnr KS-0324/2019

1 (3)

Kommunstyrelsen

Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och
Wallenstam AB avseende förskolelokaler i fastigheten Freden
Större, stadsdelen Hallonbergen
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag styrelsemöte Sundbybergs stadshus AB den 24 april 2019
 Förslag till hyresavtal mellan Wallenstam Freden Större AB och Lokalfastigheter
i Sundbyberg AB gällande förskola i Freden Större 11
 Exploateringsavtal avseende fastigheten Freden Större 11 och del av fastigheten
Sundbyberg 2:30
 Förskolenämndens yttrande den 17 maj 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 23 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 284, att godkänna exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wallenstam Freden Större 11 AB i vilket det
stadgas att exploatören ska uppföra en förskola för Sundbybergs stad i fastigheten
Freden Större 11 i stadsdelen Hallonbergen.
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB som hyr in externa lokaler för stadens räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har nu förhandlat fram ett förslag till avtal. I det
hyresavtal som föreligger är hyrestiden angiven från och med den 15 augusti 2020
till och med den 30 september 2030, det vill säga drygt tio år. Detta innebär att det
är kommunfullmäktige i Sundbybergs som har att fatta beslut om att godkänna
inhyrningen. Hyreskostnaden för tioårsperioden uppgår till 34,1 mnkr. Avtalet
mellan fastighetsägaren och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är tecknat med
reservation för kommunfullmäktiges godkännande i frågan.
Behovet av förskolan är stort. Den föreslagna förskolan har en kapacitet på 120
förskoleplatser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Wallenstam AB
avseende förskolelokaler i fastigheten Freden Större, stadsdelen
Hallonbergen, godkänns.
Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Karin Lindbom
tf avdelningschef

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
Klas Lindblom/Kristin Nygren

2019-05-23
Dnr KS-0324/2019

2 (3)

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 284, att godkänna exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wallenstam Freden Större 11 AB avseende
fastigheten Freden Större 11 i stadsdelen Hallonbergen.
Som en del av avtalet åtog sig exploatören att inom avtalat område uppföra en
verksamhetsanpassad förskola åt staden. Förskolan ska ha en yta på cirka 1650
kvadratmeter och upplåtas till en marknadsmässig hyra för förskolelokaler i
Sundbyberg. Lokalerna ska uppföras enligt stadens generella lokalprogram för
förskolor/skolor daterad den 12 december 2014. En förskolegård ska placeras i
direkt anslutning och den ska uppfylla Stadens gällande riktlinjer.
Förslag till hyresavtal
Lokalfastigheter har med exploateringsavtalet som grund förhandlat fram
föreliggande hyresavtal.
Förskolan omfattar 1478 kvadratmeter och har en gård på 1155 kvadratmeter. Den
har sex avdelningar fördelade på två plan. Förskolan är en långsiktig etablering
varför ett tioårigt hyresavtal har tagits fram med preliminär start den 15 augusti
2020. Avtalet förlängs automatiskt vid avtalstiden slut i treårsintervall om det inte
sägs upp.
Hyresavtalet har en bashyra på 2 450 kronor/kvadratmeter och år vilket motsvarar
en årlig hyra på 3,6 mnkr. Under de fyra första åren utgår en hyresrabatt som stegvis
trappas av. Rabatten uppgår till totalt 2,1 mnkr. Sammanlagt uppgår hyreskostnaden
för de första tio åren exklusive fastighetsskatt och avtalade tillägg för driftkostnader
till 34,1 mnkr, motsvarande 2 300 kr/kvadratmeter och år. Driftkostnaden antas bli
lägre än för flera andra hyresavtal som staden har, då hyresvärden har ett större
ansvar för skötsel och underhåll.
Den årliga kostnaden som ett genomsnitt över de tio åren är cirka 3,6 mnkr varav
hyra utgör 3,4 mnkr, fastighetsskatt 0,1 mnkr samt därtill driftkostnader vilka
uppskattas till 0,1 mnkr.
Förskolans kapacitet är 120 barn vilket medför en årlig kostnad per barn på 30,0
tkr/år. Stadens genomsnittliga lokalkostnad per barn är 23,7 tkr/år (2018).
Kostnaden för Fredens förskola kommer således att höja den genomsnittliga
lokalkostnaden.
Kostnaden för Fredens förskola är högre än för jämförbara nya förskolor. Den
främsta bidragande orsaken till det är att inomhusytan per barn är 12,3
kvadratmeter/barn. Enligt stadens nuvarande principer för lokalförsörjning är
riktvärdet för inomhusytan 9–11 kvadratmeter. Lokalens placering och anpassning
till övriga byggnadsförutsättningar medför att ytan per barn inte helt har kunnat
optimeras. Den stora inomhusytan per barn kan till viss del kompensera den något
begränsade utomhusytan per barn.
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Stadsledningskontoret
Klas Lindblom/Kristin Nygren

2019-05-23
Dnr KS-0324/2019

3 (3)

Beslutsläget
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB som hyr in externa lokaler för staden räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst.
Såväl avtalets längd som avtalets sammanlagda omslutning gör att kommunfullmäktige behöver godkänna hyresavtalet.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har tecknat hyresavtalet med reservation för att
kommunfullmäktige godkänner hyresavtalet. Styrelsen för Sundbybergs stadshus
AB tillstyrkte inhyrningen vid dess möte 24 april 2019.
Avtalsförslaget har av kommunstyrelsen remitterats till förskolenämnden för
yttrande. Nämnden skriver i sitt yttrande att gränsdragningslistan i det remitterade
avtalet inte stämmer överens med den som tillämpas för stadens egna fastigheter.
Skillnaderna som återfinns i gränsdragningslistorna för det remitterade hyresavtalet
jämfört med stadens gränsdragningslista mot de egna verksamheterna innebär att
större ansvar åläggs de verksamheter som är hyresgäster. Detta innebär att de måste
avsätta medel för underhåll som andra verksamheter inte behöver.
Förskolenämnden anser att gränsdragningslistan för det aktuella hyresavtalet bör
vara likadant utformad som den gränsdragningslista som gäller mellan staden och
stadens egna verksamheter. Förskolenämnden vill hyra objektet och ha samma
gränsdragningslista som för stadens egna fastigheter.
Förskolenämnden konstaterar vidare att det remitterade avtalet kommer att medföra
ökade lokalkostnader.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret är införstådd med förskolenämndens remissvar angående
skillnader i gränsdragningen för underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd för ägda
respektive inhyrda lokaler. Stadsledningskontoret strävar efter att så långt som
möjligt åstadkomma likartade förutsättningar vad gäller underhåll av lokaler och
gårdar för verksamheterna, oberoende av om lokalen är ägd av staden eller externt
inhyrd. Skillnader i gränsdragningen för underhåll avses att hanteras inom ramen för
stadens hyresmodell och internhyresprissättning. Stadsledningskontorets
bedömning är därför att det motsvarar förskolenämndens synpunkt.
Stadens behov av förskolelokaler är generellt sett stort. Hallonbergen är en stadsdel
som redan före den pågående bostadsbebyggelsen har haft ett underskott av
förskoleplatser. Ett tillskott av en ny permanent förskola är därför välkommet.
Avtalsförslaget ger ökade lokalkostnader i staden då det är en nyproducerad lokal
som har en marknadshyra. Stadsledningskontorets samlade bedömning är ändå att
hyresavtalet bör godkännas utifrån stadens långsiktiga behov av förskoleplatser.
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SUNDBYBERGSSTADSHUSAB

Protokoll

7 (15)

Sammanträdesdatum
2019-04-24

§6
Inhyrning av förskola i kvarteret Freden större 11
Sammanfattning

Lokalfastigheteri SundbybergAB:s styrelse fattade vid sitt möte2019-02-14
beslut om att bemyndigastyrelsens ordförandeoch verkställandedirektörenatt

förbolagets ledningtecknaavtal medfastighetsägarenWallenstam FredenStörre
11 AB avseende inhyming av förskola.

I det hyresavtal som föreligger är hyrestiden angiven till från och med 2020-0815 till och med 2030-09-30, d. v. s. 10 år, vilket innebär att det är

kommunfullmäktige i Sundbybergssomharatt fattabeslutom inhymingen.
Avtalet mellan fastighetsägaren och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ärtecknat
med reservation IBrkommunfullmäktiges beslut i frågan (avtalsbilaga 3, punkt
22).

Sundbybergs stadshus AB:s beslut

Styrelsen förSundbybergsstadshusAB tillstyrker inhymingav förskola i
kvarteret Fredensstörre 11 i enlighetmed föreliggandehyresavtal.
Styrelsen för Sundbybergs stadshus AB hemställer om

kommunfullmäktiges beslut om inhyming av förskola i kvarteret Fredens
större 11 i enlighet med föreliggande hyresavtal.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SundbybergsstadshusAB Box7510, 17407 Sundbyberg .Besäksadress: Lötsjövägenl B, Sundbyberg
Telefon: 08-706 90 75 . Organisationsnummer: 556775-5516 . www. sundbybergsstadshusab. se
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HYRESAVTAL

1(3)

för lokal
Nr: 5271-5201-01
Undertecknande har denna dag träffat följande

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Org.nr

Hyresvärd

Wallenstam Freden Större AB
c/o Wallenstam AB (publ)

Hyresgäst

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

556811-4176
Personnr/Org.nr

Lokalens
adress m m

556628-6729

Kommun

Fastighetsbeteckning

Sundbyberg

Freden Större 16

Gata

Lokal nr

Rissneleden 14

5201

Aviseringsadress

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
c/o S4F Progress AB
Box 398, 737 26 Fagersta
Lokalens skick
och användning

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs i befintligt skick att användas till:

Förskola
Beskrivning av
verksamhet

Lokalens storlek
och omfattning

SNI-kod:
Bransch:

Utbildning, Forskning & Utveckling - Förskoleutbildning

Kontor
plan

ca m2

Utbildning
plan

ca m2

5
6

768
710

plan

plan

ca m2

Föreningslokal
plan
ca m2

Lager
plan

ca m2

Industri
plan

ca m2

ca m2

Vård
plan

Förskole
gård
plan

ca m2

Gårds
plan

ca m2

5

1 155

6

93,5

ca m2

Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning respektive hyresvärden rätt till högre hyra.
bilaga

1

Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar)

tillfart för bil för

Se bilaga 3

plats för

i- och urlastning

plats för skylt

skyltskåp/automat
bilaga

Lokalen uthyrs

Inredning

utan särskild för verksamheten avsedd inredning

med särskild för verksamheten avsedd inredning enligt bilaga

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig inredning och ställa lokalerna i för
hyresvärden och hyresgästen godtagbart skick.

Ledning för
telefoni

Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen
i samråd med hyresvärden väljer.
Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och bekostas av hyresgästen men skall ske
i samråd med hyresvärden.

Ledning för
datakommunikation

Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen
som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och bekostas av hyresgästen men skall ske i
samråd med hyresvärden.
Från och med

Hyrestid

Uppsägningstid
Förlängningstid

Prel 2020-08-15 Se särskilda bestämmelser
2030-09-30
Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
I annat fall är avtalet förlängt med

36

månader för varje gång varvid

Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

Hyrans
betalning

kalenderkvartals

Ränta,
betalningspåminnelse

Sign

Till och med

kalendermånads

9

månaders ömsesidig uppsägningstid skall gälla.
plusgiro nr

början genom insättning på:

bankgiro nr

412304-2

5725-5184

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om
ersättning för inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för
inkassokostnader m m.

Sign
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HYRESAVTAL

2(3)

för lokal
Nr: 5271-5201-01
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Kronor

Hyra

3 621 100
Indexklausul
Värme och
varmvatten

per år utgörande

total hyra

hyra exkl nedan markerade tillägg
bilaga

2

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad hyresomräkningsklausul
Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av
Varmvatten tillhandahålles
hyresvärden

hyresgästen

hela året

inte alls
bilaga

Kostnad

bränsle/värme utgår enligt
bilaga

Kyla

Ventilation

VAkostnad

kyla utgår enligt

ombesörjes och bekostas av hyresgästen

frånluftsventilation utgår enligt

kyld till- och frånluftsventilation utgår enligt

till- och frånluftsventilation utgår enligt

ombesörjes och bekostas av hyresgästen

3
bilaga

3
bilaga

vatten och avlopp utgår enligt
bilaga

El
ingår i hyran

Trappstädning
Snöröjning
och
sandning
Avfallsfraktioner

hyresgästen har eget abonnemang

ingår i hyran

ingår i hyran

4

elavtal mellan hyresgästen och hyresvärden enligt

ombesörjes och bekostas av hyresgästen

se bilaga 3

ombesörjes och bekostas av hyresgästen
bilaga

All avfallshantering ombesörjes och bekostas av hyresgästen
miljörum tillhandahålles av hyresvärden vad avser nedan markerade avfallsfraktioner, hantering av dessa avfallsfraktioner bekostas av
hyresvärden. Avfallsfraktioner som ej markerats nedan ombesörjes och bekostas av hyresgästen.

3, 12

hårdplast/plastförpackningar

pentryavfall

plastprodukter

grovsopor

elektronikprodukter

frigolit/skumplast

komposterbart avfall

lysrör

pappförpackningar

papper

metallförpackningar

wellpapp/kartonger

batterier

glasprodukter

farligt avfall enligt förordning 1996:971 om farligt avfall

I den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage dels ordna borttransport av sådant avfall, åligger det
hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som
hyresvärden kan komma att besluta.

Fastighetsskatt

I den mån de delar av fasigheten som utgörs av lokaler helt eller delvis är eller blir skattepliktiga till fastighetsskatt skall hyresgästen samtidigt med
övrig avtalad hyra till hyresvärden erlägga ersättning för sin andel av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Fastighetsskatten är
beräknad på vid varje tillfälle av myndighet åsatt taxeringsvärde oavsett om beslut om taxeringsvärde har vunnit laga kraft.
Hyresgästens andel utgör preliminär
till ca

110 852

5,62%. Såvitt är känt vid detta avtals undertecknande uppgår den ersättning som hyresgästen skall erlägga

kr per år, exklusive mervärdesskatt.

Hyresgästens ovan angivna andel skall vara oförändrad under hyresförhållandet. Dock skall hyresvärden äga rätt att korrigera andelstalet om så motiveras
av fastighetsreglering eller annan fastighetsbildningsåtgärd, till- eller ombyggnad, rivning eller annat liknande förhållande.

Reklamskatt

Oförutsedda
kostnader

Om hyresvärden har ålagts/kommer att åläggas att erlägga reklamskatt för del av det uthyrda objektet (kan avse skylt/plats för skylt etc) skall hyresgästen
samtidigt med övrig avtalad hyra erlägga belopp som motsvarar det som hyresvärden sålunda vid varje tillfälle har att erlägga i skatt.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att utföra till följd
av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av den totala årliga
kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel är preliminär 5,62% (har andelen ej angivits beräknas den i förhållande till i fastigheten utgående hyror vid tiden för kostnadsökningen).
Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med särskild överenskommelse ovan.
Ersättningen erläggs enligt ovanstående regler om hyrans betalning.

Mervärdesskatt
(moms)

Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms.
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till för uthyrning av lokalen skall hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande
moms.
Moms skall erläggas samtidigt med hyran och beräknas på hyresbeloppet jämte i förekommande fall på utgående tillägg.
Hyresgästen förbinder sig att inte, utan att underrätta hyresvärden, vidtaga någon förändring av sin verksamhet som kan leda till att skattskyldighet för moms
upphör. Om hyresgästens, eller dennes underhyresgästs, skattskyldighet för moms upphör eller hyresgästen i övrigt vidtager åtgärd som påverkar
hyresvärdens rätt att göra avdrag för ingående moms, skall hyresgästen ersätta hyresvärden med belopp som hyresvärden tvingas återbetala till följd av
återföringsbestämmelserna i mervärdesskattelagen. Här skall hänsyn tas till att det återförda beloppet är avdragsgillt för hyresvärden. Ersättning skall härvid
utgå med återfört belopp efter avdrag för skatteeffekt. Hyresgästen skall även resterande hyrestid utge tillägg till utgående hyra om 15 % som kompensation
för hyresvärdens förlorade avdragsrätt.

Sign

Sign
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HYRESAVTAL

3 (3)

för lokal
Nr: 5271-5201-01
Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Underhåll,
reparation m m

Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll/reparation
av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning.
Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt underhåll/reparation
av lokalerna jämte av inredning tillhandahållen av hyresvärden.

Hyresgästen svarar dock för

bilaga

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver

bilaga

Förskolegårdarna

5
bilaga

5

Fördelningen av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av
fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under
vilken tid arbetet skall utföras.
Hyresvärden har också efter samråd med hyresgästen rätt att genom lokalerna dra fram ledningar för värme, vatten, avlopp, gas, el eller dylikt utan rätt för
hyresgästen att för intrånget erhålla nedsättning av hyran.
bilaga

Brandskyddstekniska
installationer

6

Fördelningen av ansvar m m för brandskyddstekniska installationer framgår av särskild bilaga.

Myndighetskrav

Det åligger

hyresvärden

att på eget ansvar och egen bekostnad, såväl inför hyresavtalets ingående och ikraftträdande som under
hyresförhållandet, svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och
hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för
avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

hyresgästen

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller
tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp.

Skyltar,
markiser,
fönster, dörrar,
portar etc

Om hyresgästen hyr skyltplats äger han rätt att efter samråd med hyresvärden uppsätta för verksamheten godkänd skylt, under förutsättning att
hyresgästen inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i för hyresvärden
godtagbart skick. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning
nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner.
Hyresvärden

Hyresgästen svarar för skador å fönster, dörrar, portar, skyltar samt för skador i lokalerna.

Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande fönster, dörrar och portar.

Låsanordningar
Säkerhet

Hantering av
personuppgifter

Det åligger
att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästens affärseller företagsförsäkring.
bilaga
Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form
hyresvärden

hyresgästen

bankgaranti

borgen

deposition

lämnas senast
bilaga

14

Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Särskilda
bestämmelser

Se bilagd bilageförteckning (Bilaga 0)

Force majeure

Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till
onormalt hög kostnad kan fullgöras p g a krig eller upplopp, p g a sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet
som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Underskrift

Detta avtal, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan
parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o m detta avtals ikraftträdande.
Ort/datum

Ort/datum

Stockholm 2019Hyresvärd

Hyresgäst

Wallenstam Freden Större AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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BILAGEFÖRTECKNING
för lokal
Bilaga: 0
Avser

Hyresavtal nr

i fastigheten

Freden
Freden Större
Större 14
16
Wallenstam Freden Större AB
5271-5201-01

Hyresvärd

c/o Wallenstam AB (publ)
Hyresgäst
Särskilda bestämmelser

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

För hyresavtalet gäller nedanstående handlingar i inbördes ordning
Bilaga 0: Bilageförteckning
Bilaga 1: Planritningar dat. 2019-04-05
Bilaga 2: Indexklausul
Bilaga 3: Särskilda bestämmelser
Bilaga 4: El
Bilaga 5: Gränsdragningslista underhåll
Bilaga 6: Gränsdragningslista brand
Bilaga 7: Klimat bilaga
Bilaga 8: Typrumsbeskrivning dat. 2019-01-10
Bilaga 9: Planritning tillagningskök inkl. utrustningslista dat. 2019-01-10
Bilaga 10: Uppställningsritning pentry dat. 2019-01-10
Bilaga 11: Planritning förskolegård inkl. utrustningslista dat. 2019-04-05
Bilaga 12: Avfallshantering dat. 2019-01-29
Bilaga 13: Umami Park Skyltprogram
Bilaga 14: Behandling av personuppgifter
Bilaga 15: Gränsdragningslistan utförande dat. 2018-11-28 rev 2019-04-09

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Stockholm 2019Hyresvärd
Wallenstam Freden Större AB

Hyresgäst
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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1:12

+22,60

1:12

+22,10

12-555
Uteförråd

0 1
METER

2

SKALA 1:100

MARKPLANERING OCH UTRUSTNING PÅ GÅRD
ENLIGT LANDSKAPSARKITEKT

5

ca +21,87

B-

LUFTINTAG
SKYDDSRUM

LUFTINTAG
SKYDDSRUM

12-504
Kapprum
18,2 m²
40 pers

+21,97

12-501
Groventré
15,4 m²

10

12-530
Matsal
84,7 m²
70 pers

12-502
RWC

Korg 1100x1400

INREDNING

INREDNING

12-503
Passage
26,5 m²

HANDFAT/
SKÅP

+21,87

12-534
Stora torget
148,1 m²
120pers

1525

+21,87

SKOGRÄNS

A-

IR
AM
A
MA
TT

12-505
Allrum
54,0 m²
24 pers

+21,97

12-527
Kök

RÄCKE

ca +21,87

1:20

1:12

FÖRVARING UNDER RAMP

AK TILL ENTRÉDÖRR
PÅSALNING

12-531
Ateljé
10,2 m²

12-537
Tvätt/WC
8,8 m²

REI 60-M

HANDFAT/
SKÅP

DÖRR SKA HA
DÖRRAUTOMATIK

12-529
Passage
6,5 m²

12-526
FRD

1100 600

UPPBYGGNAD
GOLV, 100mm

12-528
Diskinlämning
9,5 m²

1200

12-533
Korridor
3,8 m²

12-517
Elrum

12-523
Diskrum

12-522
WC

12-521
Omkläd

12-520
Städ

12-518
Kontor

12-516
Varumottagning

+21,87

12-524
Frysrum

12-519
Passage

1500

12-514
Passage
8,6 m²

12-513
Elnisch

12-510
FRD
3,0 m²

+21,97

12-515
Passage

1000

+21,97

+21,97

12-511
Passage

12-509
Allrum
49,2 m²
24 pers

12-508
Grupprum
23,0 m²
12 pers

1:12

MÖJLIG SCEN

12-535
Torkrum
8,7 m²

12-512
FRD
9,1 m²

12-525
Kylrum

HANDFAT/
SKÅP

C

+21,87

+21,97

PÅSALNING

12-532
Städ/FRD
5,7 m²

TM

12-536
Tvätt
4,9 m²

+21,87

TT

AK TILL ENTRÉDÖRR

PÅSALAD VÄGG

12-506
Skötrum
15,5 m²

TVÄTTRÄNNA

12-507
Grupprum
22,9 m²
12 pers

SKÖTBORD/VASK

1500

B

1700

1:12
1500

A

+21,87

1:12

UTRYMME UNDER RAMP KLÄS IN MED SPALJÉ

D

BA-40.2-1201BL

AA-40.2-1201BL

6

5

4

3

2

1

ÄNDRINGEN AVSER

KVARTERET K

ANSVARIG

DATUM

A1 1:100
A3 1:200

SKALA

SIGN

KD

HANDLÄGGARE

A-40.1-12150BL

NUMMER

BET

tel. 0729-88 68 99

OMBYGGNAD FÖRSKOLA HUS 12
PLAN 5, ÖVERSIKT

ULRIK JANSSON

KD

1600113
2019-04-05

RITAD/KONSTR. AV

BRIAB

UPPDRAG.NR

SK

B

M

W

PROJEKT-EL

V CREANOVA
E

FÖRSKOLA
KV FREDEN STÖRRE

A CIVILISATION
K

DATUM

BYGGLOVSHANDLING

BET ANT

2019-04-05

AVFALLSHANTERING A-98.1-1201BL

FASADUTSNITT A-40.3-1205BL

FASADER A-40.3-1201BL. A-40.3-1202BL

SEKTIONER A-40.2-1201BL

HÄNVISNINGAR

FÖRESKRIFTER

REI60-M

EI60

BRANDCELLSGRÄNSER:

FÖRSKOLA FÖR 120 BARN OCH 24 PEDAGOGER.

ALLA MÅTT I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
HÖJDSYSTEM ENLIGT RH2000.

FÖRKLARINGAR
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1:12

1:12

+22,60

+23,10

+23,60

+24,10

1:1

2

+24,60

murkrön ca +25,60

1:12
+25,10

0 1
METER

2

SKALA 1:100

1:12

5

ca +25,67

+25,60

B-

12-618
Grupprum
23,3 m²
12 pers

1300

+22,10

+25,67

NISCH MED INFOTAVLA

TT
MA

A

I

M
RA

12-643
Förrum
5,5 m²

12-635
Grupprum
21,1 m²
12 pers

12-605
Groventré
16,5 m²

12-609
Torkrum
6,2 m²

12-610
Tvätt
4,2 m²

12-632
Skötrum
15,4 m²

12-641
Chef
9,3 m²
CHEF

INKL.

10

K/F

12-628
FRD
2,7 m²

HANDFAT/
SKÅP

12-644
WC

12-642
Kpr-pers
11,7 m²

12-645
RWC/D

HANDFAT/
SKÅP

12-633
FRD
2,8 m²

12-631
FRD
2,8 m²

HANDFAT/
SKÅP

TVÄTTRÄNNA

DÖRR SKA HA
DÖRRAUTOMATIK

12-621
Skötrum
15,2 m²

SKÖTBORD/VASK

12-625
FRD
2,7 m²

12-626
Grupprum
22,9 m²
12 pers

INKL.

MARKPLANERING OCH UTRUSTNING PÅ GÅRD
ENLIGT LANDSKAPSARKITEKT

SKOGRÄNS

TM

TT

TVÄTTRÄNNA
12-606
Passage
7,1 m²

INKL.

12-611
Städ/FRD
4,9 m²

12-608
RWC

12-612
WC

12-613
WC

12-614
Elnisch

+25,67

12-615
Lilla torget
106,1 m²
40 barn

1525

+25,67

12-607
Kpr-barn
54,9 m²
80 pers

1550

Korg 1100x1400

HANDFAT/
SKÅP

INKL.

12-619
Passage
18,3 m²

335

1600

C

GLASPARTI

B

SKÖTBORD/VASK

12-620
Allrum
56,4 m²
24 pers

TVÄTTRÄNNA

1:12

1:12

1:12

A-

A

12-627
Allrum
54,2 m²
24 pers

12-639
Pedagog
14,5 m²
PEDAGOG - 5 pers

12-638
Pausrum
27,4 m²
Max 30 pers

12-637
FRD
4,0 m²

12-636
Samtal/Vila
12,2 m²
4 pers

KONTORSENTRÉ

12-634
Allrum
54,3 m²
24 pers

12-629
Grupprum
22,3 m²
12 pers

KONTORSENTRÉ

12-630
Allrum
51,3 m²
24 pers

PENTRY

D

BA-40.2-1201BL

AA-40.2-1201BL

6

5

4

3

2

1

ÄNDRINGEN AVSER

KVARTERET K

KD
ANSVARIG

ULRIK JANSSON

1600113
DATUM

2019-04-05

A1 1:100
A3 1:200

SKALA

SIGN

KD

HANDLÄGGARE

A-40.1-12160BL

NUMMER

BET

tel. 0729-88 68 99

OMBYGGNAD FÖRSKOLA HUS 12
PLAN 6, ÖVERSIKT

RITAD/KONSTR. AV

BRIAB

UPPDRAG.NR

SK

B

M

W

PROJEKT-EL

V CREANOVA
E

FÖRSKOLA
KV FREDEN STÖRRE

A CIVILISATION
K

DATUM

BYGGLOVSHANDLING

BET ANT

2019-04-05

AVFALLSHANTERING A-98.1-1201BL

FASADUTSNITT A-40.3-1205BL

FASADER A-40.3-1201BL. A-40.3-1202BL

SEKTIONER A-40.2-1201BL

HÄNVISNINGAR

FÖRESKRIFTER

REI60-M

EI60

BRANDCELLSGRÄNSER:

FÖRSKOLA FÖR 120 BARN OCH 24 PEDAGOGER.

ALLA MÅTT I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
HÖJDSYSTEM ENLIGT RH2000.

FÖRKLARINGAR

INDEXKLAUSUL
för lokal
Bilaga: 2
Avser

Hyresvärd

Hyresavtal nr

i fastigheten

5271-5201-01

Freden Större
Större 14
Freden
16

Wallenstam Freden Större AB
c/o Wallenstam AB (publ)

Hyresgäst

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Klausul
Av det i avtalet angivna hyresbeloppet 3 621 100 kronor skall 100 % eller 3 621 100 kronor utgöra
bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med
1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent å bashyran enligt nedanstående
grunder.
- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 – 30/6 anses bashyran
anpassad till indextalet för oktober månad året innan.
- För hyresavtal som börjat löpa någon gång under tiden 1/7 – 31/12 anses bashyran i
stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.
- Indextalet för den oktobermånad till vilket bashyran enligt ovan anses anpassad utgör
bastal såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år.
Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet för oktober månad år 2021.

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå
med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå
i förhållande till indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella
förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Om indextalet blir lägre än tidigare skall föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker
alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Stockholm 2019Hyresvärd

Hyresgäst

Wallenstam Freden Större AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

344

Anvisningar till Indexklausul för lokal
Bashyran
Om hela eller en viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgöra bashyra är en förhandlingsfråga
och kan bero på hyresvillkoren i övrigt.
Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges
genom angivande av år (se bestämmelserna på sida 1).
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit
känt i mitten av november.
Beräkning av tillägget
1)
Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2)
Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3)
Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel
Beräkning av hyrestillägg för år 2002
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999, som är 259,7
(bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.
1. Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår till 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet
blir 3 619,56 och utgör hyrestillägget för år 2002 enligt klausulen.
Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3.
Föregående indextillägg skulle då ha utgått oförändrat.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

1. TILLTRÄDE
a) Eftersom Lokalen vid tidpunkten för detta avtals undertecknande ännu inte är färdigställd, kan
endast en preliminär tillträdesdag anges. Hyresgästen är införstådd med och accepterar att
tillträdesdagen kan komma att senareläggas och att detta inte skall medföra annan påföljd än att
Hyresgästens skyldighet att erlägga hyra ändras i motsvarande mån. Om ändring sker av
tillträdesdagen, ska Hyresavtalets upphörandetidpunkt i motsvarande mån justeras.
b) Hyresgästen ska slutligt tillträda Lokalen när den del av entreprenaden som hänför sig till Lokalen
blivit godkänd vid slutbesiktning i enlighet med mellan Hyresvärden och dennes entreprenör
träffat entreprenadavtal. Hyresvärden ska skriftligen meddela Hyresgästen faktisk, slutlig
tillträdesdag senast 2020-03-15.
c) Hyresgästen accepterar att Hyresvärden och/eller entreprenören utför kompletterande arbeten i
Lägenheterna samt Fastigheten såvitt avser avhjälpande av eventuella besiktningsanmärkningar
som antecknas men som inte innebär att slutbesiktningen inte godkänns. Hyresgästen har inte rätt
till nedsättning av hyran eller annan kompensation för sådana störningar som avhjälpandearbeten
eventuellt orsakar.

2. LOKALANPASSNING/BYGGPROJEKT
a) Som angivits ovan är Lokalen ännu inte uppförd och såväl Lokalen som Fastigheten i övrigt kommer
därför att vara föremål för omfattande ombyggnationsarbeten (benämns i det följande för
”Byggprojektet”). De åtgärder som Hyresvärden ombesörjer och bekostar framgår av nedan
uppräknade handlingar, (”Projekthandlingarna”):

i.

Dessa Särskilda Bestämmelser.

ii.

Gränsdragningslista utförande, daterad 2018-11-28 reviderad 2019-04-09 (bilaga 15).

iii.

Typrumsbeskrivning, daterad 2019-01-10 (bilaga 8)

iv.

Planritningar daterad 2019-04-05 (bilaga 1)

v.

Planritning tillagningskök inkl. utrustningslista daterad 2019-01-10

vi.

Uppställningsritning pentry daterad 2019-01-10

vii.

Planritning förskolegård inkl. utrustningslista daterad 2019-04-05

b) Parterna är införstådda med att Projekthandlingarna, under genomförandet av Byggprojektet, kan
bli föremål för bearbetning, ändringar och tillägg (”Justeringar”). Sådana Justeringar får avse
Lokalens utförande och funktioner. Oavsett Lokalens utformning i Projekthandlingarna, har
Hyresvärden dock rätt att utföra sådana ändringar som kan betingas av konstruktionstekniska eller
liknande skäl eller som påkallas av myndighet. Därvid ska dock, om Hyresvärden finner det möjligt,
hänsyn tas till Hyresgästens önskemål. Hyresgästen har rätt att begära Justeringar enligt nedan.
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c) Hyresgästen har rätt att begära justeringar i form av (i) mindre justering, (ii) ändring och/eller (iii)
tillägg.

i.

Med mindre justering avses: Hyresgästens val eller förslag till lösning som inte leder
till förseningar eller högre kostnader jämfört med den utförandeprincip som följer
av Projekthandlingarna.

ii.

Med ändring avses: Annat utförande än tidigare överenskommet, bestämt eller av
Hyresvärden redovisat utförande eller besked som leder till ökad tidsåtgång
och/eller kostnad. Exempel på ”ändring” är byte av ytskikt och ändrad placering av
innerväggar.

iii.

Med tillägg avses: Utförande av ny funktion utöver tidigare överenskommen,
bestämd eller av Hyresvärden redovisad funktion. Tillägg kan antingen komplettera
en redan överenskommen funktion eller utgöra en helt ny funktion. Exempel på
”tillägg” är kompletterande elinstallation.

d) Beställning av mindre justering, ändring eller tillägg skall för att vara giltig, göras skriftligt av
Hyresgästen. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden de tidsmässiga och kostnadsfördyrande
konsekvenser (varmed även avses administrativa kostnader) som uppkommer till följd av beställd
ändring eller tillägg. Ersättning skall erläggas mot erhållande av faktura från Hyresvärden.
Hyresvärden har rätt att neka ytterligare ändringar eller tillägg innan tidigare beställningar till fullo
betalats av Hyresgästen.
e) Hyresvärden har rätt att neka ändringar och tillägg i förhållande till Projekthandlingarna som inte
är förenliga med beviljade bygglov och andra myndighets tillstånd eller som, i sådan utsträckning
som Hyresvärden inte bedömer vara rimlig, negativt påverkar Fastighetens värde ur ett
fastighetsägarperspektiv, som i övrigt är väsentligt negativa för Hyresvärden eller där Hyresvärden
inte kan överblicka den slutliga kostnadsmässiga- eller tidsmässiga konsekvensen av den
föreslagna åtgärden.
f)

Tidigare bestämt utförande gäller tills dess nytt utförande är beställt och fastställt enligt denna
punkt.

g) Hyresvärden har, efter samråd med Hyresgästen, ensam beslutsrätt såvitt avser bedömningen om
en påkallad Justering utgör mindre justering, ändring eller tillägg. Hyresvärden ska meddela
Hyresgästen besked om kategoriseringen snarast efter Hyresgästens påkallande av aktuell åtgärd.
h) Parterna har enats om att tillsätta en projektgrupp vars ansvar är att samråda kring alla frågor som
rör Byggprojektet. Samtliga frågor, besked eller liknande till motparten som hänför sig till de
åtgärder som skall utföras enligt Projekthandlingarna, skall tillställas någon av motpartens här
angivna kontaktpersoner som därmed också är behöriga att överlämna och mottaga sådan
information:
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Kontaktpersoner för Hyresvärden:
Katarina Swedenborg (projektchef Wallenstam)
mobil: 070-3652981, mail: Katarina.swedenborg@wallenstam.se

Ruby Resman (Affärsområdeschef Kommersiellt Wallenstam)
mobil: 070-6079924, mail: ruby.resman@wallenstam.se

Kontaktpersoner för Hyresgästen:
Christopher Blomqvist mobil: 073-1482115, mail: christopher.blomqvist@lokalfastigheter.se

i)

Projektgruppen skall sammanträda vid behov. Hyresvärden kallar till de regelbundna mötena men
båda parter har rätt att kalla till extramöten. Samtliga möten skall protokollföras av Hyresvärden.

j)

Respektive part står för kostnad för anlitande av egna, externa konsulter samt för interna
kostnader i samband med Byggprojektet

3. FÖRSÄKRING
a) Hyresvärden ansvarar för fastighetsförsäkring.
b) Hyresgästen ansvarar för verksamhetsförsäkring.

4. ÄNDRINGSARBETEN UNDER HYRESTIDEN
a) Hyresgästen äger endast efter skriftligt tillstånd av Hyresvärden rätt att utföra fackmannamässiga
ändrings-, installations-, inredningsarbeten i Lokalen. Hyresgästen skall ombesörja och bekosta
inhämtandet av erforderliga tillstånd från myndigheter, nämnder mm samt vid behov bekosta de
ändringar i fastighetens relationshandlingar som föranleds av arbetena. Ändringarna måste göras
med beaktande av gällande säkerhets- och ordningsregler.

5. AVFLYTTNING OCH ÅTERSTÄLLNINGSSKYLDIGHET
a) Om hyresförhållandet upphör skall Hyresgästen återlämna den förhyrda Lokalen i godtagbart
skick. Om Lokalen vid återlämnadet brister i städning eller underhåll har Hyresvärden rätt att låta
städa respektive reparera Lokalen på Hyresgästens bekostnad. Senast på avflyttningsdagen skall
Hyresgästen på egen bekostnad avlägsna sin egendom såsom varor, inventarier, lös egendom,
skyltar etc.
b) Egendom som inte avlägsnats senast avflyttningsdagen betraktas som övergiven och tillfaller
Hyresvärden i enlighet med 27§ hyreslagen. Hyresvärden har dock rätt att bortforsla sådan
egendom på Hyresgästens bekostnad. Det ankommer på Hyresgästen att sanera Lokalen från
kablar (kablage) som denne installerat eller låtit installera. Underlåter Hyresgästen sådan åtgärd,
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har Hyresvärden rätt att utföra kabelsanering på Hyresgästens bekostnad. Hyresgästen har ingen
rätt till ersättning för ändringar, tillägg eller förbättringar som denne utfört i den förhyrda Lokalen.

6. KYLA-, VENTILATION-, EL- OCH VVS-INSTALLATIONER
a) Hyresvärden svarar på egen bekostnad för normenlig grundventilation i Lokalen för befintliga
bruksändamål som förskola, dimensionerat för 120 barn samt personal. Uppgradering av
ventilationen som är föranledd av Hyresgästens verksamhet bekostas av Hyresgästen.
b) Installation samt drift och underhåll av för verksamheten avsedda särskilda kyl- och
ventilationsanläggningar, el- och vvs-installationer bekostas av Hyresgästen. Hyresgästens egenanordnade kyla för Lokalen får ej utan Hyresvärdens tillstånd vara ansluten med Stadsvatten.

7. NEDSÄTTNING AV HYRA
a) Hyresgästen äger inte rätt att erhålla nedsättning av hyra för hinder eller men i nyttjanderätten till
följd av att Hyresvärden låter utföra arbete för att sätta Lokalen i avtalat skick eller för att utföra
sedvanligt underhåll av Lokalen eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som särskilt anges i
hyresavtalet. Hyresvärden ska dock se till att hyresgästen i god tid får kännedom om sådana
arbeten och att arbetena utförs skyndsamt.

8. SKYLTAR
a) Det åligger Hyresgästen att i förväg, och innan ansökan hos berörda myndigheter sker, inhämta
Hyresvärdens skriftliga godkännande vad gäller utformning, konstruktion och placering av
eventuell verksamhetsanknuten skylt i enlighet med gränsdragningslistan, bilaga 15. Samt att
därefter införskaffa Hyresvärdens och berörda myndigheters tillstånd innan arbeten eller
uppmontering av skyltar sker på fasader, skärmtak eller annat. Hyresgästen förbinder sig att vid
var tid följa vad som anges i bifogat skyltprogram för UMAMI Park, Bilaga 13.
b) Hyresgästen förbinder sig att på egen bekostnad nedmontera skyltar och i det fall Hyresvärden
avser utföra underhållsarbeten eller andra åtgärder på fasader, skärmtak eller annat och då skyltar
är till hinder för dessa åtgärder. Det åligger vidare Hyresgästen att återställa fastigheten i
godtagbart skick då eventuella skyltar liknande nedmonteras, se bilaga 13 för kommersiell
skyltning.

9. TILLGÄNGLIGHET TILL LOKALEN OCH VISSA UTRYMMEN
a) Det ankommer på Hyresgästen att inte förvara eller tillfälligt uppställa egendom som hindrar eller
blockerar dörrar, korridorer, utrymningsvägar eller liknande. Hyresvärden äger rätt att bortföra
sådan egendomen på Hyresgästens bekostnad. Hyresgästen förbinder sig att medge Hyresvärden
eller den Hyresvärden anlitar tillträde till Lokalen vid uppmaning för att Hyresvärden skall kunna
utföra service och underhåll av Hyresvärdens inredning och installationer i Lokalen. När
Hyresvärden behöver utföra arbeten i Lokalen behöver Hyresgästen i god tid få veta att planerade
arbeten ska utföras, och när de ska utföras. Hyresvärden ska utföra arbeten i Lokalen skyndsamt.
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10. HYRESGÄSTENS VERKSAMHET SAMT ANDRAHANDSUTHYRNING
a) Ändamålet med Lokalen är kommunal förskola. Hyresgästens verksamhet får ej medföra störning,
sanitär eller annan olägenhet för Hyresvärden eller andra hyresgäster i fastigheten.
b) Hyresgästen äger rätt att hyra ut Lokalen i andra hand till Sundbybergs stad för bedrivande av
kommunal förskoleverksamhet.

11. SNÖRÖJNING OCH SANDNING
a) Snöröjning och sandning utförs av Hyresvärden fram till accesspunkter dvs. entré på gaveln på plan
6, rampen ner och vägen fram till entrén på plan 5 samt trappan som leder från förskolegården ut
i naturmarken.

12. FELANMÄLAN VID AKUTA FEL OCH PÅ JOURTID
a) Felanmälan vid akuta fel och på jourtid kan Hyresgästen göra till jourbolag (se anslag uppsatt i
fastighetens entré). Hyresvärden förbehåller sig rätten att debitera Hyresgästen om
jourutryckningen är uppenbart obefogad.

13. GEMENSAMT TRAPPHUS, UTRYMNINGSVÄG ETC.
a) Hyresgästen är införstådd med och accepterar att alla trapphus kommer att samnyttjas med andra
hyresgäster (såsom t.ex. kontor). Hyresvärden svarar för drift- och underhåll av de gemensamma
trapphusen. Hyresvärden förbinder sig att tillse att de gemensamma trapphusen i övrigt alltid hålls
fri från egendom som kan hindra utrymning och avsedd användning.

14. MILJÖ
a) I Lokalen och i Fastigheten råder ett generellt rökförbud, och det åligger Hyresgästen att tillse att
detta efterlevs såvitt avser Hyresgästens personal, anlitade entreprenörer, andrahandshyresgäster
och besökande.

15. STÖRNINGAR UNDER HYRESVÄRDENS PÅGÅENDE BYGGNATIONSTGÄRDER
a) Hyresgästen är medveten om och accepterar att det kan komma att uppstå störningar (s.k. hinder
och men i nyttjanderätten) i form av t.ex. buller, damm, minskad tillgänglighet, minskad visibilitet
etc. som en följd av de byggnationsåtgärder som Hyresvärden låter utföra på fastigheten (inklusive
angränsande lokaler och utvändiga utrymmen) även efter det Slutliga Tillträdet. Parterna är
överens om att Hyresgästen inte har rätt till hyresreduktion eller annan kompensation till följd av
sådana störningar. Hyresvärden förbinder sig dock att verka för att minimera störningarna för
Hyresgästens verksamhet.
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16. AVFALLSHANTERING
a) Hyresvärden tillhandhåller ett för fastigheten gemensamt utrymme för Hyresgästens
avfallshantering. Hyresgästen skall slänga förskolans restavfall i sopsugsnedkast enligt bilaga
12. Källsorteringssopor sorteras och slängs i resp. behållare i det gemensamma miljörummet
enl. bilaga 12. Hyresgästen tecknar avtal med SAVAB för deras anslutning för sopsug.
b) Hyresgästen skall under hyresförhållandet följa de anvisningar som Hyresvärden lämnar för
hantering av avfall, farligt avfall, emballage, återvinning och liknande.

17. ELINSTALLATIONER,TELEFONI OCH BREDBAND
Hyresvärden ansvarar för skötsel och underhåll av matarkabel samt elkablage fram till Lokalens
elcentral. Hyresgästen ansvarar inom lokalen för skötsel och underhåll av all elinstallation för
strömförsörjning från och med Lokalens gruppcentral, belysning, installation för telefoni och
anslutning av Lokalen till fastighetens fiberkabel.

18. PARKERING-AV/HÄMTNINGSPLATS
Hyresvärden anlägger 3 (tre) bilplatser avsedda för Hyresgästens verksamhet i anslutning till
Lokalen. Hyresgästens förhyrning av dessa platser regleras genom separata avtal.

19. ÅTERBETALNING AV INVESTERING
a) Hyresvärden kommer att göra omfattande investeringar i Lokalen för Hyresgästens räkning. Dessa
investeringar skrivs av under en period om 20 år.
b) Om Hyresgästen skulle säga upp detta hyresavtal till upphörande och avflytt före
avskrivningsperiodens utgång (d.v.s. innan 20 kalenderår förflutit från den slutliga tillträdesdagen),
skall Hyresgästen till Hyresvärden erlägga en avflyttningsersättning som kompensation för den del
av investeringen som vid tidpunkten för hyresavtalets upphörande ännu inte avskrivits (plus
mervärdesskatt i förekommande fall). Det antecknas att efter 10 års förhyrning kommer
avflyttningsersättningen uppgå till två årshyror, dvs 7 242 200 kr (plus mervärdesskatt i
förekommande fall).

20. HYRESRABATT
Hyresgästen erhåller nedanstående hyresrabatter:
År 1 (Prel 2020-08-15 – 2021-08-14) 20% motsvarande 724 220 kr
År 2 (Prel 2021-08-15 – 2022-08-14) 17% motsvarande 615 587 kr
År 3 (Prel 2022-08-15 – 2023-08-14) 12% motsvarande 434 532 kr
År 4 (Prel 2023-08-15 – 2024-08-14) 10% motsvarande 362 110 kr
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21. HYRESAVTALETS GILTIGHET
a) Detta hyresavtals giltighet är villkorat av att:
i)

ii)

Att detaljplan för fastigheten Freden Större som möjliggör byggnation i enlighet med
Projekthandlingarna vinner slutlig laga kraft och att bygglov för nämnda åtgärder beviljas,
samt
Att Hyresavtalet godkänns av företagsledningen på Wallenstam AB samt i Sundbyberg
Stads Kommunfullmäktige.

b) Om ovan angivna villkor inte uppfylls inom angiven tid, är detta Hyresavtal förfallet och ingen part
skall ha några anspråk mot den andre parten med anledning därav.

Stockholm 2019-04-

Stockholm 2019-04-

WALLENSTAM FREDEN STÖRRE AB (PUBL)
c/o Wallenstam AB (publ)

LOKALFASTIGHETER I SUNDBYBERG AB

………………………………………………………………..

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………..
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INDIVIDUELL MÄTNING EL
för lokal
Avser
Hyresvärd

Hyreskontrakt nr

i fastigheten

5271-5201-01
Wallenstam Freden Större AB

Freden Större 16

Bilaga: 4

c/o Wallenstam AB (publ)
Hyresgäst
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Individuell
mätning

Gällande individuell mätning.
1.Tillhandahållande av el
Hyresvärden tillhandahåller el till hyresgästen under hyrestiden för hyresgästens förbrukning i lokalen.
Hyresgästen förbinder sig att betala för tillhandahållen el enligt avläst förbrukning samt att erlägga
ersättning för nätavgift, allt enligt följande villkor. Förbrukningen mäts individuellt för varje lokal.
2. Priser
Priset för tillhandahållen el är uppdelat på pris/ersättning per kWh, nätavgift samt en fast årlig avgift per
lokal som är oberoende av förbrukning.
Elpriset bestäms av hyresvärden i oktober varje år och gäller under påföljande kalenderår. Hyresvärden
meddelar hyresgästen kommande kalenderårs priser senast på hyresavin för januari varje år, eller vid
det senaste tillfälle då hyresavtalet ingås. Ersättning för nätavgift motsvarar aktuellt nätbolags gällande
taxa för lokal motsvarande hyresgästens.
Hyresvärden äger rätt att utöver avtalat elpris och ersättning för nätavgift debitera gällande
elcertifikatavgift och övriga skatter och avgifter.
För närvarande uppgår priset per kWh med 29,40 öre
3. Betalning
Betalning för levererad el och ersättning för nätavgift skall ske enligt avläst förbrukning månadsvis i
efterskott som tillägg till och tillsammans med hyran. Debitering för tre månaders elförbrukning och
nätavgifter sker på hyresavi för kommande kvartal. Betalning skall erläggas till samma dag som
nämnda hyra skall betalas.
4. Övriga villkor
Hyresavtalets övriga bestämmelser skall gälla i tillämpliga delar även för leverans och betalning av el
och ersättning för nätavgifter, t ex bestämmelser om försenad betalning och de allmänna villkoren.

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Stockholm 2019Hyresvärd
Wallenstam Freden Större AB

Hyresgäst
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga:5
Avser

Hyresavtal nr

i fastigheten

5271-5201-01
Wallenstam Freden Större AB

Freden Större 16

Hyresvärd
Hyresgäst

c/o Wallenstam AB (publ)
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

SYFTE
Denna ansvarslista är upprättad för att klargöra vad som i förekommande fall ingår i hyran samt vad som
hyresgästen respektive hyresvärden skall utföra och bekosta under hyresförhållandet. Ombyggnader eller
förändringar som initieras av hyresgästen betalas i hela dess omfattning av hyresgästen ifall ingen annan
överenskommelse träffas.
ANSVARSFÖRDELNING
Det åligger respektive part att genomföra sina åligganden fackmannamässigt.
Innehållet i denna gränsdragningslista gäller endast om inte annat följer av hyresavtalet avseende lokalen.

HV = Hyresvärd
HG = Hyresgäst
1 = Reparation och utbyte
2 = Betalning av 1
3 = Drift och skötsel
4 = Betalning av 3

VERKSAMHETENS MARKYTA

1

2

3

4

1. Mark, planteringar, växter

HV

HV

HV

HV

2. Gångbanor, trottoarer, trappor

HV

HV

HV

HV

3. Snöröjning, sandning och saltning (se bilaga 3)

HV

HV

HV

HV

4. Papperskorgar, askkoppar utomhus

HV

HV

HV

HV

5. Ytterbelysning

HV

HV

HV

HV

6. Yttre ledningar VVS-EL

HV

HV

HV

HV

7. Lekutrustningar

HV

HV

HV

HV

8. Yttertak; beläggningar, brunnar, rännor, och stuprör

HV

HV

HV

HV

9. Fönster utvändigt; karm, glas och bågar

HV

HV

HV

HV

10. Fasader

HV

HV

HV

HV

11. Dörrar, portar och grindar som tillhör hyresobjektet

HV

HV

HV

HG

12. Skyltfönster och glas i éntredörrar som tillhör hyresobjektet och fönsterbågar

HV

HV

HG

HG

13. Markiser

HG

HG

HG

HG

14. Fastighetens gemensamma éntredörrar, portar och grindar

HV

HV

HV

HV

--

--

--

--

YTTRE UNDERHÅLL

INRE UNDERHÅLL

Sign

15. Golv, väggar och tak i entréhallar, trapphus och hisshallar som utnyttjas
enbart av hyresgästen
16. Porttelefoner gemensamma för fastigheten

HV

HV

HV

HV

17. Låssystem för hyresgästens lokaler, lås och nycklar

HG

HG

HG

HG

18. Solskydd; invändiga persienner och gardiner/solgardiner

HG

HG

HG

HG

Sign
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20. Dörrstängare som tillhör hyresobjektet

HG

HG

HG

HG

21. Dörrar, karmar och dörrblad inkl beslag, fönster invändigt

HG

HG

HG

HG

22. Ytskikt på golv, väggar och tak

HG

HG

HG

HG

23. Hyresgästens tekniska utrymmen

HV

HV

HV

HV

24. Mörkläggningsgardiner inklusive automatik

HG

HG

HG

HG

25. Kaffeautomater

HG

HG

HG

HG

26. Köksutrustning inklusive spis/kokplattor och spisfläkt/kåpa

HV

HG

HV

HG

27. Vitvaror; kyl och frys

HV

HG

HV

HG

28. Vitvaror; diskmaskin

HV

HG

HV

HG

29. Vitvaror; mikrovågsugn

HG

HG

HG

HG

30. Lös inredning

HG

HG

HG

HG

31. Fast inredning

HV

HG

HG

HG

32. Hyresgästens namnskyltar

HG

HG

HG

HG

INREDNING

EL-ANLÄGGNINGAR
33. Allmänbelysning fast monterade inom hyresobjektet

HV

HV

HG

HG

34. Specialarmaturer och miljö-/verksamhetsanpassad belysning

HG

HG

HG

HG

35. Strömförsörjning till av hyresgästen installerade fläktar och kylmaskiner

HG

HG

HG

HG

36. Glödlampor, lysrör, HF-don och glimtändare
37. Utökning, utbyte eller ändring av installationer som beror på hyresgästens
ändrade funktioner eller behov

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

HG

38. Telefonväxel

HG

HG

HG

HG

30. Utrustning för datasäkerhet

HG

HG

HG

HG

40. Nödsignalanläggning för HWC och vilrum

HV

HV

HV

HV

41. Datanät inom hyresobjektet

HG

HG

HG

HG

42. Telefonnät inom hyresobjektet

HG

HG

HG

HG

43. Inbrottslarm

HG

HG

HG

HG

44. Hissar och rulltrappor som tillhör hyresobjektet

HV

HV

HV

HV

45. Besiktning av hissar och rulltrappor som tillhör hyresobjektet

HV

HV

HV

HV

46. Lyftbord och traverser som tillhör hyresobjektet

HV

HV

HV

HV

47. Besiktning av lyftbord och traverser som tillhör hyresobjektet

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HG

51. Kökskåpa/imkanaler inklusive rengöring, sotning och besiktning

HV

HV

HV

HG

52. Fönsterapparater och kylbafflar inom hyresobjektet

HV

HV

HV

HV

53. Till- och frånluftsdon inom hyresobjektet

HV

HV

HV

HG

54. Ventilationskanaler inom hyresobjektet

HV

HV

HV

HV

TELE OCH SÄKERHET

LYFTANLÄGGNING

VENTILATION
48. Fastighetens gemensamma luftbehandlingsaggregat för till- och frånluft
inklusive filter
49. Separat luftbehandlingsaggregat för till- och frånluft inklusive filter som enbart
betjänar hyresobjektet
50. För verksamheten installerade rökkanaler inklusive sotning och besiktning

Sign

Sign

355

VÄRMEANLÄGGNINGAR
55. Värmecentral/värmesystem

HV

HV

HV

HV

56. Efterbehandling kyla/värme/ridåvärmare

HG

HG

HG

HG

57. Radiatorer/termostater

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HG

HG

HG

HG

HV

HV

HV

HV

61. Sanitetsporslin

HV

HV

HV

HG

62. Vatten-blandare

HV

HV

HV

HG

63. Hyresgästens fettavskiljare

HV

HV

HV

HG

64. Hyresgästens slamtank

HV

HV

HV

HG

65. Avloppsanläggningen för fastigheten

HV

HV

HV

HV

67. Kylcentral, kylmaskiner och utrustning för komfortkyla

HV

HV

HV

HV

68. Besiktning av kylmaskiner
69. DX-maskiner (kylmaskiner) som enbart betjänar hyresobjektet med
komfortkyla
70. DX-maskiner (kylmaskiner) som betjänar hyresgästens data/server utrymmen
eller skrivarutrymmen

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

--

--

--

--

Avfallskvarnar

HV

HG

HV

HG

Frysrum

HV

HG

HV

HG

Kylrum

HV

HG

HV

HG

STYR- OCH REGLERUTRUSTNING
58. Styr-, regler-, larm- och övervakningsanläggning för fastighetens kyla, värme
och ventilationssystem
59. Styr, regler, larm och övervakning för av hyresgästen ägda anläggningar
såsom kyla, värme och ventilation
60. Rumsstyrning kyla/värme/flödesregulatorer

VATTEN OCH AVLOPP SAMT GAS

66. Gasanläggningen

KYLANLÄGGNINGAR

ÖVRIGT

Underskrift

Ort/Datum

Ort/Datum

Stockholm 2019Hyresvärd

Hyresgäst

Wallenstam Freden Större AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga :6
Avser

Hyresavtal nr

i fastigheten

5271-5201-01
Wallenstam Freden Större AB

Freden Större 16

Hyresvärd
Hyresgäst

c/o Wallenstam AB (publ)
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

SYFTE
Gränsdragningslistan syftar i första hand till att tydliggöra vem som har ansvaret får hantering, skötsel, tillgång på
skyddsutrustning, underhåll av installationerna och organisation/utbildning för eventuella nödsituationer.
Efterföljande tabeller innehåller de vanligast förekommande brandskyddstekniska installationerna och viss
information av organisatorisk karaktär. Listan skall signeras av hyresvärden och hyresgästen.
ANSVARSFÖRDELNING
Dokumentet har till uppgift att tydliggöra ägaransvar samt hyresgästens kontrollansvar, åtaganden, arbetsuppgifter
och rapporteringsansvar avseende brandskyddstekniska installationer. Detta i syfte att kunna upprätthålla hela
fastighetens skyddsstatus över tiden i enlighet med de krav som ställs i Lagen om skydd mot olyckor, SFS
2003:778.
Tillämpligt alternativ markeras med ett kryss inom ( ) nedan:
( ) Hyresgästen ansvarar för att de brandtekniska krav som ställs på aktuell lokal är uppfyllda inför ingåendet av
hyresförhållandet, det vill säga då hyresgästen första gången tar lokalen i anspråk .
(X) Hyresvärden ansvarar för att de brandtekniska krav som ställs på aktuell lokal är uppfyllda inför ingåendet av
hyresförhållandet, det vill säga då hyresgästen första gången tar lokalen i anspråk. Om denna
gränsdragningslista avser ett redan befintligt hyresförhållande, gäller det sagda endast om inte annat följer av
hyresavtalet avseende lokalen.
Därefter, under hyresförhållandet, fördelas ansvar och kontroll för lokalens/byggnadens brandskydd i enlighet med
denna gränsdragningslista, dock med följande två undantag
- I det fall hyresgästen hyr en hel fastighet/byggnad faller såväl ansvaret för som kontrollen av samtliga delar av
fastighetens brandskydd (alltså även allmänna utrymmen) på hyresgästen.
- De installationer som installerats som frivilligt skydd hos hyresgästen, d v s när myndighetskrav inte finns,
ansvarar alltid hyresgästen för oavsett fördelning enligt gränsdragningslistan om annat ej anges i
hyreskontrakt.
SBA, SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
Gränsdragningslistan ligger till grund för upprättande av hyresvärdens respektive hyresgästens dokumenterade
systematiska brandskyddsarbete (SBA) med därtill hörande checklistor i enlighet med kraven i Lagen om skydd
mot olyckor SFS 2003:778.
RÄDDNINGSTJÄNSTENS TILLSYN
Vid räddningstjänstens tillsyn tydliggör denna gränsdragningslista omfattningen av hyresvärdens respektive
hyresgästens systematiska brandskyddsarbete.
FÖRKLARING AV LISTAN
Första kolumnen "Ansvarar för" markerar vem som bär ansvaret för att respektive punkt finns och är i funktion.
Andra kolumnen "Kontroll av" visar vem som ansvarar för att kontrollera och rapportera brister vid respektive punkt.
X i rubrikfältet innebär att samtliga punkter i kolumnen under den rubriken ansvaras för såvida ej X finns för
respektive punkt.
AU = Allmänna utrymmen (trapphus, källare, vind, teknikutrymmen etc)
HL = Hyresgästs lokaler
X1 = Då installation finns på grund av fastighetens utformning
X2 = Då installation finns på grund av verksamhetens art

INSTALLATION

HYRESVÄRDEN
Ansvarar för

ORGANISATION

Kontroll av

HYRESGÄSTEN
Ansvarar för

Kontroll av

X

X

1. Personalens utbildning avseende brand och riskhantering
2. Personalens utbildning kring brandtekniska installationer
3. Organisation vid utrymning och nödlägen
Sign

Sign

4. Tillståndsansvarig för heta arbeten
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INSTALLATION

HYRESVÄRDEN
Ansvarar för

BRANDUTRYMNINGSLARM SAMT SPRINKLER

Kontroll av

X1

5. Underhåll/revisionsbesiktning

HYRESGÄSTEN
Ansvarar för

Kontroll av

X2

X2

X1

6. Larmtryckknappar/larmdon

X1

7. Nödström för drift

X1

8. Orienteringsritningar för brandlarm

X1

9. Orienteringsritningar för utrymningslarmet

X1

10. Orienteringsritningar sprinklerinstallation

X1

11. Överföring till räddningstjänsten

X1

12. Centralapparat

X1

13. Larmlagring

X1

14. Lagringsutrymme, belamring
UTRYMNINGSVÄG/SKYLTAR

AU

AU

X

X

HL

HL

X

X

X

X

15. Framkomlighet
16. Genomlysta/belysta utrymningsskyltar
17. Nödströmsförsörjning utrymningsskyltar
18. Efterlysande utrymningsskyltar
19. Nödbelysning funktion
20. Nödbelysning reservkraftsaggregat
UTRYMNINGSPLANER
21. Upprättade
22. Revidering
SLÄCKUTRUSTNING OCH SLÄCKSYSTEM
23. Ansulex köksbrandsläckning/CO2 sprinkler
24. Släcksystem datarum
25. Stigarledningar

X

26. Inomhusbrandposter

X

27. Handbrandsläckare

AU

X
X
AU

28. Brandfiltar

HL

HL

X

X

BRANDCELLSGRÄNSER I OCH FÖR HYRESGÄSTLOKAL
30. Branddörrar

X

X

31. Dörrhållarmagneter och dörrstängare

X

X

36. Imkanaler

X

X

37. Lagringsutrymme, belamring

X

X

BRANDFARLIG VARA

X

X

45. Utrymningstrygghet vid evenemang

X

X

46. Skriftliga instruktioner vid evenemang

X

X

47. Skalskydd och övriga larm för HL

X

X

32. Genomföringar

X

X

33. Luckor/fönster för brandgasventilation

X

X

34. Brandgasfläktar

X

X

35. Styrning för brandventilation

X

X

BRANDSKYDDSVENTILATION

38. Tillståndsansvarig för heta arbeten
39. Föreståndare
40. Förvaring t ex skåp, rum
41. Utmärkning, skyltning
ÖVRIGT

Sign

Sign

42. Brandvägar tillgång

X

X

43. Brandvägar snöröjning och framkomlighet

X

X

44. Upprättande och revidering av insatsplan

X

X

358

KLIMATBILAGA
för lokal

Bilaga: 7
Avser
Hyresvärd

Hyresavtal nr

i fastigheten

5271-5201-01

Freden Större 16

Wallenstam Freden Större AB

Hyresgäst
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Hyresvärdens
åtagande

Hyresvärden tillhandahåller värme, ventilation samt i förekommande fall kyla i enlighet med vad som anges
i denna bilaga. Hyresvärdens åtagande är baserat på följande förutsättningar:

a)

att värme-, kylkällor samt ventilationsdon inte täcks för eller på annat sätt begränsas i sin funktion
av möbler, textilier, inredning eller liknande;

b)

att fönster, dörrar, altandörrar och liknande inte öppnas annat än vid för verksamheten erforderlig
in- och utpassage; samt

c)

att eventuell sol- och värmeavskärmningsutrustning i form av persienner, markiser och liknande
används om detta föranleds av den aktuella väderleken.

d)

Hyresvärden tillhandahåller ej kyla till datarum eller serverrum eller annan yta inom lokalen om
detta ej skriftligen angivits under särskilda bestämmelser.

Vid fastighetens uppförande/ombyggnation är grundinstallationerna vad avser ventilation, värme/kyla, el
och sanitet beräknade enligt gällande Byggnorm. Vid rumskyla tillhandahåller hyresvärden kyla i respektive
kontorsrum, gemensamhetsytor, mötesrum och café/evenemangsyta.

Sign

Sign
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KLIMATBILAGA
för lokal

Avtalad
komfortnivå

Angivna temperaturintervall gäller endast i Lokalens vistelsezoner. Med vistelsezon avses de delar
av Lokalen där Hyresgästens personal och besökare normalt vistas som ett led i
Hyresgästens verksamhet.
Avtalat temperaturintervall inom Lokalens vistelsezoner
Sommar (1/4-30/9)
21-24 grader
Vinter (1/10-31/3)
21-23 grader

Maximal utetemperatur*
+27 grader/Rh50%
-16 grader

*Inomhustemperaturen kan komma att avvika från angivna intervall om utetemperaturen
över/understiger angiva referensvärden ”maximal utetemperatur”
Hyresgästen är medveten om och accepterar att temperaturen inom Lokalens vistelsezoner kan
variera inom ovan angivna intervall. Detta är helt normalt och beror på den fördröjning som finns i
inomhusklimatet jämfört med temperaturen utomhus. Detta gäller särskilt i händelse av stora temperaturförändringar i utomhustemperaturen p.g.a. skiftande väderlek samt vid stora skillnader mellan
dag- och nattemperaturen utomhus.
Avvikelsehantering vid föränd- Om temperaturen i Lokalens vistelsezoner skulle avvika från ovan angivna intervall annat än tillfälring av inomhus- ligt, skall Hyresgästen felanmäla det till Hyresvärdens kundservice. Hyresvärden skall då snarast
tillse att temperaturen mäts i Lokalen på för branschen sedvanligt sätt. Om avvikelsen består, skall
temperatur
parterna gemensamt diskutera en åtgärdsplan. Hyresvärden skall därefter vidta de åtgärder som är
tekniskt möjliga och skäliga för att avhjälpa felet. Hyresgästen förbinder sig att bistå Hyresvärden i
detta arbete och därvid bl.a. vara Hyresvärden behjälplig med information samt bevilja FÄ Hyresvärden (och/eller dennes entreprenörer) tillträde till Lokalen för utrednings- och avhjälpandeåtgärder. Hyresvärden skall härvid verka för att minimera den störning som åtgärderna åsamkar Hyresgästen.

Ventilation

Hyresgästens
ansvar

Underskrift

Lokalens ventilation uppfyller vid hyresgästens tillträde gällande myndighetskrav för avsett verksamhetsändamål.
Ventilationen för Lokalen är dimensionerad utifrån följande förutsättningar:
a) i Hyresavtalet angivet verksamhetsändamål
b) det antal förskoleplatser som anges i bilaga 3
c) följande verksamhetstider:
Grundinstallationerna avseende kyla och ventilation som hyresvärden tillhandahåller är normalt i
drift under tiden 06.00 till 20.00 måndag-lördag.

Det åligger Hyresgästen att informera och hålla sin personal uppdaterad avseende de klimatvillkor
som enligt denna bilaga gäller för Lokalen. Hyresgästen förbinder sig vidare att utse en kontaktperson som svarar för samtliga kontakter med Hyresvärden, Hyresvärdens kundservice samt ev. av
Hyresvärden anlitade entreprenörer såvitt avser klimatfrågor för Lokalen. Hyresgästens kontaktperson vid tiden för detta hyresavtals undertecknande är: Oklart.

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärd

Hyresgäst

Wallenstam Freden Större AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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T YP R UM S BES K R I V NIN G
SYS T E MH A N D L I N G

A N TA L SID O R
24

S IDA
1

BYG G R 1
UM A M I PA R K Ce ntra l k va rt e r
Kva r te re t Fre d e n Stö rre 11
Ombyg g na d Fö r s ko l a h us 12

PR OJ E K TN UM M E R
1600113

S IG N ATU R
AG

DATUM
2 019 -01-10

S E N A S TE Ä N D RI NG
-

UMA M I PA R K Ce ntra l kva rte r
Kvar te re t Fre de n Stö r re 1 1
Ombyg g na d Fö r s ko l a Hu s 1 2
Bygg R1
Typrumsbeskrivning
Totalentreprenad
SYSTEMHANDLING
Upprättad 2019-01-10
Civilisation AB
Själagårdsgatan 9
111 31 Stockholm

361

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 2 AV 24

GROVENTRÉ
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

klinker

SOCKEL:

Klinker

VÄGG:

Gips, målas.

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Försänkt torkmatta.
Inredning enligt uppställningsritning.
Dolt klämmskydd på dörrar.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

362

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 3 AV 24

KAPPRUM
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Kakel bakom tvättränna enl. uppställning.
Moduler för klädhäng enligt HG.
Dolt klämmskydd på dörrar.
Tröskellöst

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

363

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 4 AV 24

PASSAGE
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Dolt klämmskydd på dörrar.
Tröskellöst

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

364

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 5 AV 24

SKÖTRUM
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Kakel till undertak

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Inredning enligt uppställning. Dolt klämmskydd på

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

dörrar. Tröskellöst.
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T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 6 AV 24

RWC
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Kakel till undertak

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Toalettlås.
Dolt klämmskydd på dörrar.
Inredning enligt uppställning.
Tröskellöst

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

366

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 7 AV 24

STÄD
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Gips. målas

TA K :

-

ÖVRI GT:

Låsbar dörr.
Utrustning enligt uppställningsritning.
Tröskellöst

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

367

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 8 AV 24

TVÄTT
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan.

ÖVRI GT:

Låsbar dörr.
Tröskellöst.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

368

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 9 AV 24

ALLRUM
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Dolt klämmskydd på dörrar.
Handfat och skåp enligt uppställningsritning.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

369

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 10 AV 24

GRUPPRUM
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Dolt klämmskydd på dörrar

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

370

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 11 AV 24

FRD
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

-

ÖVRI GT:

Dolt klämmskydd på dörrar.
Låsbar dörr.
Tröskellöst

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

371

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 12 AV 24

CHEF
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Låsbar dörr.
Ljudkrav.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

372

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 13 AV 24

PAUSRUM
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Pentry enligt uppställningsritning.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

373

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 14 AV 24

SAMTAL/VILA
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Låsbar dörr.
Ljudkrav.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

374

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 15 AV 24

RWC/D
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Kakel till undertak.

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Toalettlås.
Inredning enligt uppställningsritning.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

375

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 16 AV 24

MATSAL
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Dolt klämmskydd på dörrar.
Tröskellöst.
Radiatorskydd

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

376

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 17 AV 24

KPR-PERS
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Tröskellöst
Låsbar dörr
Inredning enligt HG.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

377

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 18 AV 24

PEDAGOG
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

-

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

378

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 19 AV 24

TORKRUM
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Inredning enligt uppställningsritning.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

379

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 2 0 AV 24

WC
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Kakel till undertak

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Inredning enligt uppställningsritning.

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

380

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 2 1 AV 24

TORG
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

-

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

381

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
S IDA 2 2 AV 24

ATELJÈ
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Linoleum

SOCKEL:

Trä

VÄGG:

Gips, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Handfat och skåp enligt uppställningsritning

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

382

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 2 3 AV 24

KÖK
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Massagolv

SOCKEL:

Lika golv med hålkäl, uppdragen 100mm

VÄGG:

Kakel upp till undertak

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Enligt Storköksbyrån

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

383

T YP R UM S BES K R I V NI NG
GH - SYS T EM H A NDL I NG
DAT UM : 2 0 1 9 - 0 1 -1 0

S E N A S TE Ä N D R IN G : S IG N ATU R : AG
SIDA 24 AV 24

PASSAGE (BAKUTRYMME)
BYGGDEL

M AT ER I A L

GOLV:

Plastmatta

SOCKEL:

Plastmatta, uppvikt

VÄGG:

Gips, målas. Betong, målas

TA K :

Enligt undertaksplan

ÖVRI GT:

Avbärarbrädor

KO D

M Å L N IN G

K U LÖ R , G LANS

384
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E1
E3

E1

E1

10-05

10-10

+-0 MM

10-19 GR 1200x150 MM

E1

10-07
10-09 10-08 10-06

GB 300x300 MM
-20 MM

10-11

10-12 10-13

+21,97

12-528
Matsal
101,3 m²
70 pers

GB 200x200 MM
+- 0 MM

12-527
Kök

10-03

UND.
KYL.

12-05

12-06

12-02

12-01

E1

+21,97

1:20

10-01

V1

10-15

K

10-02

12-04 12-03

12-530
Städ/FRD
5,0 m²

V4 S1

V2

10-14

E1

E1

BC/F

GB 300x300 MM
-10 MM

10-18

12-531
Ateljé
10,9 m²

+21,97

12-526
FRD

GR 1200x150 MM
+-0 MM

11-05

11-A
SK-46.1-501

UPPBYGGNAD GOLV 100 MM
INGÅR I BYGG

1200

12-532
Korridor
3,8 m²

V4

KYLRUM

12-525

9-01

1800

0
METER

1

E8

2

NEDSÄNKT FRYSRUMSGOLV
-100 MM

12-524

FRYSRUM

8-01

GB 200x200 MM
+-0 MM
2000

GB 400x400 MM
-15 MM

11-A
SK-46.1-501

GR 1100x150 MM
+-0 MM

12-517
Passage

GR 1200x150 MM
+-0 MM

11-06 11-07

SKALA 1:50

11-01

STÄD

1-01

V3

+21,97

GB 300x300 MM
-20 MM

12-520

V4

12-523
Diskrum

11-04

11-08

12-522
WC

11-03
11-02

12-521
Omkläd

12-519
Elrum

1-02

K

E5

1-03

1-04
12-516
Varumottagning

K

E1

RULLBUR

1:12
1500
1000

1500

+21,97

12-515
Passage

+21,87

2620

+21,87

1700

5

12-514
Passage
8,6 m²

1:12

+21,87

UPPBYGGNAD
GOLV 100 MM
INGÅR I BYGG

2100

11-A

500

A1

12
MATSAL
12-01 SERVERINGSENHET KALL 2 GN
1/1, HÖJ- OCH SÄNKBAR
12-02 SERVERINGSENHET VARM 3 GN
1/1, HÖJ- OCHSÄNKBAR
12-03 KALLVATTENSIFON MED
SPILLBRICKA
12-04 MJÖLKDISPENSER 20L, FÖRB
12-05 KYLSKÅP UNDER BÄNK
12-06 SERVERINGSENHET NEUTRAL,
HÖJ- OCH SÄNKBAR

1
VARUMOTTAGNING
1-01 HÖJ- OCH SÄNKBAR
SKRIVPLATS
1-02 KYLSKÅP
1-03 KYLSKÅP
1-04 LYFTVAGN
4
OMKL
4-01 VAKANT
4-02 VAKANT
8
FRYSRUM
8-01 FRYSRUM -25°C
9
KYLRUM
9-01 KYLRUM +4°C
10
TILLAGNINGSKÖK
10-01 KOKGRYTA 80 L, OMRÖRARE
10-02 SPIS 4 PL HÖJ- OCH
SÄNKBAR
10-03 KOMBIUGN 15 GN 1/1
10-04 VAKANT
10-05 BLANDNINGSMASKIN 30/15L
10-06 HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK
MED HO
10-07 MIKROVÅGSUGN
10-08 GRÖNSAKSSKÄRARE
10-09 FÖRSPOLNINGSDUSCH MED
TERMOSTATBLANDARE
10-10 HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK
10-11 SNABBHACK
10-12 MATTRANSPORTVAGN, FÖRB
10-13 MATTRANSPORTVAGN, FÖRB
10-14 SNABBNEDKYLNINGS-/
FRYSSKÅP
10-15 KYLSKÅP
10-16 VAKANT
10-17 VAKANT
10-18 GOLVRENGÖRINGSAPPARAT
10-19 SLANGVINDA FÖR PÅFYLLNING
AV VÄRMERIER
11
DISKRUM
11-01 DISKMASKIN HUV FIN- OCH
GROVDISK
11-02 BASSÄNGBANA
11-03 FÖRSPOLNINGSDUSCH MED
TERMOSTATBLANDARE
11-04 DISKSORTERINGSBORD, 3
KORGAR
11-05 RULLJALUSI
11-06 INKASTBÄNK AVFALL,
FRISTÅENDE
11-07 FÖRSPOLNINGSDUSCH UTAN
PIP MED
TERMOSTATBLANDARE
11-08 GOLVRENGÖRINGSAPPARAT

ELUTTAG
EUROPAKONTAKT
ELUTTAG, DATA
ELUTTAG FÖR RADIO

DATUM

2019-01-16

H.S
ANSVARIG

J. ÖBERG LARSSON

17111
DATUM

2019-01-10

H.SJÖSTRÖM

HANDLÄGGARE

A1 1:50
A3 1:100

SKALA

SK-46.1-501

NUMMER

OMBYGGNAD FÖRSKOLA
PLAN 5
TILLAGNINGSKÖK, 140 PORTIONER/DAG

RITAD/KONSTR. AV

UPPDRAG.NR

B BRIAB

V CREANOVA
E PROJEKT-EL

K KVARTERET K

A CIVILISATION

SIGN

KW

1
1
1
3
1

8
1
1
1

A

BET

tel. 08-642 51 00

FASTIGHETSBETECKNING

UMAMI FÖRSKOLA

SYSTEMHANDLING

ÄNDRINGEN AVSER

VÄGG/BÄNKBLANDARE
SPISBLANDARE (LEDAD)
VÄGGBLANDARE SPOLSLANG
TVÄTTSTÄLL MED BLANDARE
UTSLAGSVASK MED BLANDARE

SK STORKÖKSBYRÅN

BET ANT

A 1

V1
V2
V3
V4
V5

ALLMÄNT, INGÅR I VS

E1
E3
E5
E8

ALLMÄNT, INGÅR I EL

STORKÖKSAPPARATER, MASKINER

STORKÖKSAPPARATER, MASKINER

FÖRKLARINGAR
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PB

BP

PLAN

ELEVATION

600
1

600
6

600
2

600
6

600
3

600
7

600
3

600
7

TS
600
4

600
8

600
5

600
8

PB

TA
SOCKEL

550

900

KVARTERET K

Author
ANSVARIG

DATUM

A1
A3

SKALA

Andreas Gille

HANDLÄGGARE

A-46.4-1201

NUMMER

SIGN

BET

tel. 0729-88 68 99

OMBYGGNAD FÖRSKOLA HUS 12
UPPSTÄLLNING, PENTRY

RITAD/KONSTR. AV

160010

BRIAB

PROJEKT-EL

UPPDRAG.NR

SK

B

M

W

E

FÖRSKOLA
KV FREDEN STÖRRE

V CREANOVA

K

DATUM

PRELIMINÄR

ÄNDRINGEN AVSER

A CIVILISATION

BET ANT

2019-01-16

HÄNVISNINGAR

1. INTEGRERAD DISKMASKIN.
2. BÄNKSKÅP FÖR DISKHO MED KÄLLSORTERING.
3. BÄNKSKÅP MED LÅDOR.
4. INTEGRERAD KYL OCH FRYS.
5. HÖGSKÅP
6. VÄGGSKÅP.
7. VÄGGSKÅP MED MICRO
8. ÖVERSKÅP.

SAKVAROR:

LUCKOR SKA VARA SLÄTA, KULÖR VIT.
PASSBITAR UTFÖRS LIKA LUCKOR.
BÄNKBELYSNING UNDER VÄGGSKÅP.
HANDTAG I ROSTFRITT.
KAKEL 150X150 KULÖR VIT, GRÅ FOG.
BLANDARE, SVENSKTILLVERKAD.
TAKANSLUTNING UTFÖRS SOM GIPSVERTIKAL, MÅLAS VIT.

ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS.

FÖRESKRIFTER

TA - TAKANSLUTNING
BP - PASSBIT
TS - TÄCKSIDA

ALLA MÅTT I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.

FÖRKLARINGAR
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0 1
METER

2

SKALA 1:100
5

10

ÄNDRINGEN AVSER

KVARTERET K

BRIAB

B

MARIA DOLK
ANSVARIG

MARIA DOLK

2018003
DATUM

2019-04-05

A1 1:100
A3 1:200

SKALA

SIGN

HANDLÄGGARE

NUMMER

BET

tel. 0729-88 68 99

OMBYGGNAD FÖRSKOLA HUS 12
PLANTERINGS- OCH
UTRUSTNINGSPLAN

RITAD/KONSTR. AV

SK

DOLK LANDSKAP
L

W

PROJEKT-EL

V CREANOVA
E

FÖRSKOLA

KV FREDEN STÖRRE

A CIVILISATION
K

DATUM

BYGGLOVSHANDLING

ANT

UPPDRAG.NR

BET

2019-04-05
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660l

1 : 75

660l

GEMENSAMT
MILJÖRUM
91m2

660l

PLAN 1 - MILJÖRUM

140l

140l

660l

PLAN 1

660l

LASTFAR

HISS

190l 190l 190l 190l 190l 190l 190l 190l

660l

GEMENSAMT
MILJÖRUM
91m2

MILJÖRUM
BOSTÄDER

LASTNING
&
LOSSNING

PLAN 5

SUPSUG

KÖK

GARAGE

HISS

VARUMOTTAGNING

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

KVARTERET K

Andreas Gille
ANSVARIG

DATUM

Andreas Gille

HANDLÄGGARE

A1 1:150
A3 1:300

SKALA

A-98.1-1201

NUMMER

BET

tel. 0729-88 68 99

OMBYGGNAD FÖRSKOLA HUS 12
AVFALLSHANTERING

RITAD/KONSTR. AV

160010

BRIAB

PROJEKT-EL

UPPDRAG.NR

SK

B

M

W

E

V CREANOVA

K

A CIVILISATION

KV FREDEN STÖRRE

FÖRSKOLA

INFORMATIONSHANDLING

BET ANT

2019-01-29

HÄNVISNINGAR

FÖRESKRIFTER

AVFALL FRÅN FÖRSKOLA OCH KÖK
TILL SOPSUG

AVFALL FRÅN FÖRSKOLA OCH KÖK
TILL MILJÖRUM

VARUINTAG TILL FÖRSKOLA OCH KÖK

BRANDCELLSGRÄNSER:

ALLA MÅTT I MILLIMETER DÄR EJ ANNAT ANGES.
HÖJDSYSTEM ENLIGT RH2000.

FÖRKLARINGAR
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5271-5201-01 Bilaga 13

Bilaga för
kommmersiell
skyltning

Bilaga för kommersiell skyltning

Kommersiell
skyltning
Introduktion
Skyltprogrammet för Umami Park omfattar hela området och
mer specifikt: kommersiell verksamhet, bostäder och områdesskyltning. Riktlinjerna är utformade efter sammanslagen information både från inredning och arkitektur. Skyltprogrammets estetik följer den grafiska identiteten för Umami Park där områdets
olika kvaliteter tas hänsyn till och lyfts fram med hjälp av grafiska
element. I den första delen av skyltprogrammet behandlas övergripande regler gällande typografi, färg och form.
Visst skyltmaterial tillhandahålls av Wallenstam för att säkerställa ett sammanhållet och gemensamt intryck, t.ex
flaggskyltar och orienteringsskyltar.

Generellt om kommersiell skyltning
Välorganiserad och enhetlig skyltning är ett mycket viktigt inslag i
Umami Park. Skyltningen fungerar som vägledare, samtidigt som
den bygger och stärker områdets karaktär.
Skyltar kan ha en mängd olika format, storlekar och syften, och
varje skylt behöver ta hänsyn till de olika förutsättningar som varje
plats har. Syftet med denna bilaga är att tydliggöra vilka regler
som finns, samt att ge riktlinjer och tips om skyltning för området.
Dessa riktlinjer gäller inte för alla tänkbara scenarion, utan täcker
de vanligast förekommande behov för kommersiella verksamheters skyltning på fasad och mot gata samt interiört för kontorslokaler som vätter mot trapphus.
Utöver reglerna förväntas aktörer använda sunt förnuft och
kunskap om hur människor rör sig i området.
Skyltar som ej tillhandahålls av Wallenstam ska alltid godkännas av uthyrningsansvarig eller av denne utsedd person. Hyregäst ansvarar för upp- och nedmontering av skyltar på anvisad
plats samt står för eventuella kostnader vid återställande.

Övergripande placeringsprinciper

Att tänka på gällande storlek och placering
• Platsen, d.v.s. omgivning, stadsrummets skala bör tas i åtanke.
• Skyltarna bör underordna sig byggnaden. Detta innebär att
viktiga byggnadsdetaljer lämnas fria från skyltar och att skyltar
anpassas i utformning och placering efter byggnadsdetaljerna.
• Logotype/ordmärke bör i första hand placeras i anslutning till
verksamhetens entré (om verksamheten ligger på markplan).
Om verksamheten ligger på högre våningsplan placeras fastighetens samtliga fasadskyltar tillsammans på en för ändamålet
avsedd yta.
• Hänvisningsskyltar som pekar mot en verksamhet längre bort är
inte tillåtet förutom i undantagsfall.
• Trafiksäkerheten först. Skyltar som ligger för nära vägkanten kan
anses störa trafiken och därmed utgöra en trafikfara.
• Sänk volymen. När fasader kläs in i skyltar blir det svårt att ta in
informationen. Antal och storlek på skyltar bör därför hållas på
en rimlig nivå.

Läsbarhet och tillgänglighet
Läsbarhet är ett utav de mest essentiella delarna när man utformar ett skyltprogram. Primärt finns tre faktorer att ta hänsyn till:
Kontrast, storlek och tydlighet.
• Kontrast: Eftersträva en ljushetskontrast på minst 0,40 enheter
enligt NCS mellan förgrund och bakgrund. Använd även gärna
kontrasterande färger och material för ökad kontrasteffekt, det
ersätter dock ej behovet av relevant ljuskontrast.

• Skyltar bör följa de praktiska och estetiska krav som är unika för
varje enskild plats för att skapa en enhetlig skyltning.

• Storlek: Fastställ alltid relevant betraktningsavstånd för den
aktuella texten och låt detta styra lämplig teckenstorlek. För att
kontrollera rimlig läsbarhet, multiplicera texthöjden i centimeter
med 200 vilket ger läsbarhet i cm. Ex: 5 cm hög text ger: 5x200 =
1000 cm = läsbarhet på 10 meters avstånd.

• Placering, yta och storlek på skyltning bestäms i samråd med
uthyrningsansvarig.

• Tydlighet: Hänvisnings/funktionsskyltar bör i största möjliga mån
kompletteras med illustrerande symbol (piktogram).

• Skyltar bör placeras i lämplig höjd för läsbarhet och synlighet.
• Skyltarna får inte påverka framkomligheten.

2018-02-26
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Skylttyper
Inom Umami Park skall ett begränsat urval av skylttyper användas för
att det samlade intrycket av området ska bli tilltalande och tydligt. Av
samma anledning kommer som regel vissa skylttyper inte att tillåtas
såsom t.ex ljuslådor, målade skyltar på fasad, skivskyltar, beachflaggor
och gatupratare.

Flaggskyltar

85%

85%

85%

85%

85%

85%

De flaggskyltar som tillåts är runda med en diameter på 700 mm och
tillhandahålls av Wallenstam för en enhetlig skyltning i området. Sargen
är tillverkad i rostfritt stål med ett rundrör i svartlackad aluminium som
fäster i fasaden. Skylten belyses inifrån med kallvitt ljus ca 4000K. Skyltarna dimmas nattetid för att undivka bländning av förbipasserande.
Varje verksamhet ansvarar därefter för innehållet i skylten. Tekniken
som används för innehållet på flaggskylten är foliering. Innehållet på
skylten bör följa nedanstående måttanvisningar där innehållet endast får
fylla 85% av den totala skyltytan, i övrigt regeleras formgivning och färgsättning av skyltens innehåll ej av detta dokument.

85%

85%

Proportioner och layoutprincip
för flaggskyltar.

Bildexempel:
Flaggskylt
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Fönsterfolie
För skyltfönster på marknivå gäller foliering i valfritt manér alternativt motivskuren akrylplastskiva på utsida av överljusfönster.
I de lokaler där överljusfönster saknas placeras folien i linje med
övriga lokaler. Fönster på marknivå hålls så långt som möjligt fri
från foliering. Om överljusfönster inte finns placeras skylten på
exempelvis fönster på marknivå. Foliering på entrédörr, som öppettider och företagsnamn tillåts som regel efter godkännande
från uthyrningsansvarig.
Rekommenderad bokstavshöjd på överljusfönster är 300 mm.
För verksamheter utan egen logotyp används Montserrat Semibold vit i enlighet med Umamis identitet. Mer än 30% av rutans
yta bör inte täckas. Om mer täcks kan det i för hög grad påverka
byggnadens utseende samt skapa en känsla av otrygghet på
grund av verksamhetens minskade in- och utsikt. Eventuella undantag för lokaler där foliering inte är möjlig bestäms i samråd
med uthyrningsansvarig.

CYKELBERGET

Utsnitt lokaler med folieskyltar.

Bildexempel:
Fönsterfolie

CAFÉ

BLOMMOR

2018-02-26
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Hänvisningsskyltar
invändigt
Wallenstam ansvarar för hänvisningskyltar i och omkring fastigheterna. Detta
innefattar trapphusskyltning, skyltar i trapphus och i hissar. Wallenstam ansvarar
även för underhåll och uppdateringar av skyltningen t.ex. när namnbyten görs.
För skyltar i den egna lokalen, t.ex. utrymningsplaner ansvarar hyresgästen.

För kontorshyresgäster gäller även vissa regler för skyltar på interiöra ytor som
vätter mot trapphus eller offentlig plats.
Där glasdörr utgör entré mot trapphus tillåts viss foliering av dörren för tydlig
uppmärkning av verksamheten. Skyltningen bör även här hållas nedtonad för
en sammanhållen känsla som inte dominerar det totala intrycket. Folien bör
sitta mellan 1100-1600 mm från golv och inte överskrida 400 mm i bredd. Se
exempel.
För foliering av ytor där minskad insyn önskas gäller enfärgad frostad fönsterfilm av exempelvis typen ImagePerfect™ 5802PA Satin Crystal eller likvärdig i
neutral grå kulör.
Foliering av text på yta med frostad folie bör sättas i neutral kulör som skapar
god kontrast mot bakgrunden.

1600mm
1100mm

Folieskyltar på invändiga
entrépartier.

400mm

400mm

Mått för folie
på invändiga
entrépartier.

Bildexempel:
Folieskylt entré
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Hisskylt

250mm

Monteras på lämplig höjd i hissar. Verksamhetsnamnet blir formmässigt
integrerat och listas med andra hyresgäster. Här finns alltså ingen plats
för logotyp. Även hisskylten följer Umami Parks skyltmanér med bakstycke i material som plockas upp ur byggnadens fasta inredning t.ex:
vitpigmenterad ask eller rostfri plåt. Texten folieras på glasskiva som fästs
med en minimal distans med nit i samma färg som texten.

HYRESGÄSTER
Adress 33
Namn Namnersson
Namn Namnersson

BAKSTYCKE
8-10MM

Namn Namnersson

GLASSKIVA MED
MINIMAL DISTANS

400mm

Namn Namnersson
Namn Namnersson

NIT I SAMMA FÄRG SOM
FOLIERAD TEXT

Fasadskyltar
För kommersiell fasadskyltning, t.ex logotyp för kontorshyresgäst, ska
skylten bestå av logotype/ordmärke i profil 3 med bakomliggande reflektor som skapar en enhetlig coronabelysning nattetid. Skylten monteras
på skenor som Wallenstam monterar på fasaden. Belysning ska vara
kallvit ca 4000K för enhetligt intryck. Placering på fasad bör följa de
övergripande design- och placeringsprinciperna. Skyltar som placeras på
fasad ska i så hög utsträckning som möjligt grupperas på en av fastighetsägaren utvald yta på fasaden. Storlek och placering fastställs i förhållande till fasadens förutsättningar och andra verksamheters logotyper för
att skapa ett proportionerligt helhetsintryck.
Fasadskylt med friliggande ordmärke har valts framför t.ex. ljuslådor
eller planskyltar eftersom de bättre samspelar med byggnader och området i sig. Detta på grund av att de saknar bakgrund som täcker delar
av fasaden. Om möjlighet inte skulle finnas till en helt frilagd ordbild bör
bakgrunden anpassas till fasadens kulör och övriga utseende. Observera
att fasadskyltar endast får sättas upp i Centralkvarteret på lamellhusen,
ovanför sockelvåning.
En viktig sak att tänka på när man monterar en fasadskylt är att fasaden kan behöva återställas när skylten plockas ned. Eventuell kostnad för
återställande sker på hyresgästens bekostnad.

Namn Namnersson

Namn Namnersson
Namn Namnersson

Företaget

CC.COMPANY

O-O

Utsnitt lokaler med
fasadskyltar. Skyltarna
placeras samlat exempelvis på vänster eller
högerkant, beroende
på fasadens riktning.

Bildexempel:
Fasadskyltar

2018-02-26
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Markiser, kiosk- och
tillfällig skyltning
Markiser räknas som en skylt och måste därför ha ett bygglov. Eventuella markiser ska anpassas till arkitekturen och underordnas byggnadsdetaljer. Innan
bygglovsansökan skall markisens utformning och placering godkännas av
uthyrningsansvarig.
Gatupratare, beachfaggor och liknande tillfälliga skyltar får ej användas enligt kommunala riktlinjer, bland annat för att de kan försvåra framkomligheten.
Vepor och banderoller på fasad eller ställning har en stor påverkan på stadsbilden eftersom de ofta är stora och syns på långt håll. De får inte sitta uppe
permanent, utan kan tillåtas under en begränsad tid, exempelvis under ett
tillfälligt event eller kampanj. En vepa får inte vara lättantändlig, blockera utrymningsvägar eller påverka platsens tillgänglighet. Dessa skyltar är som regel
bygglovspliktiga och skall även godkännas av uthyrningsansvarig.
Kiosker och andra verksamheter som är beroende av dagsskyltning med
exempelvis löpsedlar eller reklam kan ansöka om bygglov för ett särskilt avgränsat område. Med ett sådant behöver man inte ansöka om ett nytt bygglov
när skyltar byts ut.

Välkomstskylt
För en välkomnande miljö och för ökade möjligheter att orientera sig i
området tillverkas en välkomstskylt som inkluderar: text om området,
orienteringskarta och logotyp. Skylten placeras exempelvis längs med
gågatan där många passerar och vistas. På orienteringskartan finns
även möjlighet för verksamheter att markera sin position i området.
Skyltens utformning följer övriga riktlinjer i skyltprogrammet. Ytan
som innehåller text och bild ramas in av en glasskiva, och ramen som
omsluter är i rostfritt stål. Glasskivan sätts med en distans på ca 100
mm. Skylten belyses med LED-ljus inifrån. Innehåll trycks på båda
sidor av skylten.

PARK

Området
Bildexempel:
Översiktskarta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo Lorem i

PARK
Området

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo Lorem i

3

1

2
3

1
4
5

4

9

5

12

1. Butik

3. Butik

9

12

6. Verksamhet

7. Verksamhet

10. Verksamhet

8. Butik

11. Verksamhet

9. Verksamhet

12. Butik

2000mm

10

11

4. Verksamhet

2. Verksamhet 5. Butik
3. Butik

10

11

4. Verksamhet

2. Verksamhet 5. Butik

8

6

1. Butik

8

6

6. Verksamhet

7. Verksamhet

10. Verksamhet

8. Butik

11. Verksamhet

9. Verksamhet

12. Butik

2000mm

700mm
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Skyltar för
ökad tillgänglighet
Publika lokaler såsom restauranger och affärslokaler skall vara tillgängliga för alla. I och utanför den egna lokalen skall hyresgästen
tillse att kontrastmarkering, varningsmarkering och skyltning uppfyller gällande krav och föreskrifter. Till exempel bör ev. kundtoalett och
utrymningsskylt kompletteras med taktila skyltar (punktskrift i relief)
placerade i anslutning till dessa funktioner.

För att sätta upp skyltar
krävs ofta bygglov
Som regel är det hyresgästens ansvar att ta reda på om en skylt behöver
bygglov. Eventuella bygglovskostnader står hyresgästen för. Ansökan om
bygglov skickas till Stadsmiljö- och Serviceförvaltningen i Sundbybergs
Stad. Bygglovsansökan prövas mot plan- och bygglagen som innehåller
regler om att:
• Skylten ska ha en god form, färg- och materialverkan.
• Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och
kulturvärden, en god helhetsverkan ska eftersträvas.
• Skylten inte får påverka trafiksäkerheten eller medföra annan fara.
• Skylten, fästanordning/ konstruktion och eventuell belysning ska alltid
vara i gott skick.

2018-02-26
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BEHANDLING AV PERS ONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter
Denna information gäller dig som hyr lokal av Wallenstam eller är dennes kontaktperson.
Informationen beskriver hur Wallenstam behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att
behandling av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för
att få veta mer om vår personuppgiftsbehandling.
Hyresgästen ansvarar för att se till att denna information lämna till kontaktpersoner,
representanter eller andra vars personuppgifter kan komma att behandlas under
hyresförhållandet.
Personuppgiftsansvarig
Wallenstam AB (publ), org.nr. 556072-1523, tillsammans med koncernföretag är
personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan
behandling sker på ett lagligt sätt. Det innebär bland annat att Wallenstam skyddar
personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få
reda på vår behandling av personuppgifter.
Kontakta oss
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Dataskyddsombud,
Wallenstam AB, 401 84 Göteborg eller mejla till dataskydd@wallenstam.se
Skulle du anse att vår behandling av personuppgifter sker i strid med tillämplig
dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?
Wallenstam hanterar personuppgifter som har samband med vårt hyresförhållande. Det gäller
främst personuppgifter för hyresgästers kontaktpersoner och samt personuppgifter avseende
hyresgäster som utgörs av enskild firma eller privatperson. Vi behandlar även personuppgifter
om du gör en felanmälan samt i samband med evenemang som vi anordnar för våra
hyresgäster. Andra tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter är när du exempelvis
kontaktar oss via mejl eller när du loggar in och använder vår tjänst ”Mina sidor”.
Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är följande:
Namn, adress, personnummer (t.ex. om du är firmatecknare och vi behöver kontrollera din
behörighet), telefonnummer, mejladress samt information om lokalen. I vissa fall inhämtar vi
även en kreditupplysning för att säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar för att
erlägga hyran för lokalen.
Samtycke
Om behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke inhämtar vi det separat.
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Varför behandlar Wallenstam dina personuppgifter?
Personuppgifterna behandlas i syfte att:








Fullgöra och administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet, vilket
bl.a. inkluderar hyresavisering och hyresförhandlingar samt för att eventuellt kunna
inhämta uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme.
Utföra löpande förvaltning och underhåll av lokalen, vilket bl.a. inkluderar
kommunikation med kontaktpersonen
Fastställa eller styrka eventuella rättsliga anspråk, exempelvis genom kontroller under
hyresförhållandet i syfte att säkerställa att lokalen används i enlighet med tillämplig
lag och i enlighet med hyresavtalet.
Skicka information om Wallenstam och våra tjänster, t.ex. genom utskick av
nyhetsbrev och marknadsföring till kontaktperson via de kontaktuppgifter som vi har
tillgång till.
Skicka information och marknadsföring till kontaktperson om andra företags
produkter/tjänster som hyresgästen kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet.
Sådan marknadsföring kan t.ex. avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.
Ta fram statistik, göra kundundersökningar och följa upp interna rutiner och policys.
Upprätthålla affärsrelationen med våra hyresgäster och säkerställa lokalförsörjningen
till dessa över tid.

Vår behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra och administrera våra
skyldigheter enlig hyresavtalet med hyresgästen. För de fall hyresgästen är en privatperson
eller enskild firma, sker denna behandling med stöd av den rättsliga grunden ”fullgörande av
avtal” medan behandlingen sker med stöd av ett s.k. ”berättigat intresse” om hyresgästen är
en juridisk person. För annan behandling som utförs har vi ett berättigat intresse av att
behandla personuppgifterna, t.ex. för att skicka information, göra kundundersökningar och
marknadsföring samt tillhandahålla tjänster relaterade till uthyrningen.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Vi sparar uppgifter om kontaktpersoner så länge denna är registrerad som kontaktperson.
Informationen uppdateras om hyresgästen anmäler annan kontaktperson.
För de fall vi erhåller uppgifter om störningar i lokalen och inte vidtar någon åtgärd, kommer
sådan uppgift som regel att sparas två år, varefter radering sker. Detsamma gäller uppgifter
om otillåten andrahandsuthyrning eller överlåtelse av lokalen. Uppgifter om betalning av
hyran sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen. Övriga uppgifter raderas när de
inte längre är relevanta/korrekta, vilket innebär att de som regel bevaras under den tid som
hyresförhållandet består.
När hyresförhållandet upphör raderar vi merparten av personuppgifterna. Men om det finns
några kvarstående rättsliga anspråk, t.ex. hyresfordringar, kommer vi att bevara de uppgifter
som krävs för att kunna driva anspråket. Sådana uppgifter sparas med hyresavtalet som
rättslig grund. Vi sparar dessa uppgifter, samt uppgifter om eventuell misskötsamhet, som
bidragit till att uppsägning skett, i två år efter att hyresförhållandet upphört.
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Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter men ibland är det nödvändigt för
hyresförhållandet. Inom ramen för hyresförhållandet, kan vi komma att lämna ut
personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster till oss t.ex. fastighetsskötsel, ITtjänster, förvaltningstjänster eller bolag som tillhandahåller varor/tjänster som hyresgästen
kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet (t.ex. försäkringsbolag).
Om det förekommer störningar, betalningsförsummelser eller andra överträdelser av
hyresavtalet eller tillämpliga bestämmelser kan vi komma att lämna ut uppgifter till berörda
myndigheter. Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i de fall detta krävs enligt
lag eller myndighetsbeslut.
Vid eventuell försäljning av fastigheten eller det fastighetsägande bolaget kan uppgifterna
komma att lämnas till köparen.
Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker,
sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.
Dina rättigheter
Individer har vissa rättigheter vid behandling av dennes personuppgifter.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du
återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter som behandlades enbart
med stöd av samtycket.
Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn
i vilka personuppgifter som vi behandlar om dig har du rätt att (kostnadsfritt en gång om året)
få information och en kopia på vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa
uppgifter. Din begäran behöver vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och innehålla
uppgift om namn och personnummer. Vi behöver detta för att kunna säkerställa att vi lämnar
ut uppgifterna till rätt person.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att
få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det
ändamål för vilket de samlades in. Du har själv möjlighet att logga in på Mina Sidor och rätta
felaktiga uppgifter. Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som
överensstämmer med gällande lagstiftning.
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat
direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna efter en intresseavvägning.
Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är
tekniskt möjligt.
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X

X

Inredning &
utrustning
köksutrustning

Kyl & frysrum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hyresgästavskiljande
väggar
Akustiska krav

Utförande
Omfattning enligt
kontraktets
bygghandlingar
bortsett från specifik
fast inredning

Projektering
System- och
bygghandlingar
Inrednings-/
möbleringshandlingar

Godkännande av
lokaler från facklig
organisation

X

X

Avser ej lös utrustning som kantiner, bleck
m.m. som tillhandahålls av HG

Avser krav enl. BBR

Schakt för husets installationer kan
tillkomma/ behöva anpassas under
projekteringsskedet. Mindre
ändringar/justeringar av planritningar kan
komma att ske m.a.p. rumsplacering, utifrån
HGs önskemål.
Utförs i skalskyddsklass 2

Avser lös inredning och utrustning

HG ansvarar för att lokalernas planlösning
delges, granskas av och godkänns av facklig
organisation/ företrädare för arbetstagare.

GRÄNSDRAGNINGSLISTA UTFÖRANDE, DAT. 2018-11-28 rev. 2019-04-09
Denna lista skall ses som en förtydligande till lokalprogrammet samt de delar som inte finns beskrivna i lokalprogrammet.
Utförs av
Bekostas av
HV
HG
HV
HG
Kommentarer
Myndigheter
Bygglov, slutbevis
X
X
HG ansvarar för dokumentation,
egenkontroller et.c. utifrån egna arbeten
Tillstånd miljö & hälsa
X
X
Avser tillagningskök
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X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Barnsäkerhet
Klämskydd
Barnspärrar

Lås & larm
Dörrmiljöer,
bestyckning av dörrar
i brandskyddsgräns,
skalskydd
Dörrautomatik
Punkt vilar tills
vidare. Sundbybergs
stad återkommer, om
aktuellt.
Överordnad
stängningsfunktion

X

X

Skötbord,
elektroniska
Vitvaror

Beslagning WC inkl.
RWC

X

X
X
X

Kapprumsinredning
Förvaringshyllor
Lös inredning
Scen
Miljöbelysning

X

X

Buffévagnar
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X

X
X
X
X
X

X

Enligt BBR
Avser HGs önskemål om inrymningsfunktion
som gör att samtliga entrédörrar överordnat
går att låsa över kodlåsfunktion.

Avser klämskydd på dörrar
Utförs på samtliga öppningsbara fönster

I projektet utförs allmänbelysning. Avser
kompletterande miljöbelysning kopplat till
verksamheten.
Avser krokar, WC-papperhållare, stödhandtag
på RWC et.c. motsvarande HABO crome/
Byggbeslag
Avser pos. enligt planritning märkt skötbord,
vask på plan 5 och 6
Avser utrustning i torkrum, tvättrum,
personalrum. Utrustning i storkök/ matsal
omfattas ej. Denna hanteras under pkt.
köksutrustning

Möbler, textilier et.c.

Avser utrustning i matsal med spec. 12-01, 1202, 12-06
Avser inredning i kapprum, barn och personal

X
X
X

X

Skyltar
Nödutrymningsskyltar X
Teknisk skyltning
X
Verksamhetsskyltning

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

Övriga
installationer
Värme, installation
Tappvatten, kall och
varm
Spillvattenledningar
Elanläggning
Utrustning kyl- och
frysrum
Kraftuttag på gård

Teletekniska
anläggningar
El, tele, data

X

X

X

Kodlås på ytterdörrar
Utrymningslarm
Projektering av
inbrottslarm och
passage
Utförande
kanalisation
inbrottslarm och
passage

X

X

låssystem

Brand
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X

X

X

X

Styrs av UMAMI skyltprogram avseende
extern skyltning

HV drar kanalisation fram till
överlämningspunkt avs. tele.

Avser dragning i nya innerväggar där
möjlighet till infällnad finns. Ej i ytterväggar
där innerväggar är färdiga. Samt bef. väggar.

Avser komplett låssystem, cylindrar och
nycklar
Avser entrédörr till plan 6 resp. plan 5

Släckningsutrustning
Orienterings-/
utrymningstavlor
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Avser brandsläckare, brandfilar et.c.
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Kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret
KS-0324/2019

Svar på remiss - Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB och Wallenstam Freden Större AB avseende
förskolelokaler i fastigheten Freden större, stadsdelen
Hallonbergen
Staden har en gränsdragningslista för sina egna fastigheter gentemot
verksamheterna. Förskolenämnden konstaterar att villkoren enligt den
gränsdragningslistan inte stämmer överens med villkoren gentemot fastighetsägaren
i det nu remitterade hyresavtalet.
Skillnaderna som återfinns i gränsdragningslistorna för det remitterade hyresavtalet
jämfört med stadens gränsdragningslista mot de egna verksamheterna innebär att
större ansvar åläggs de verksamheter som är hyresgäster. Detta innebär att de måste
avsätta medel för underhåll som andra verksamheter inte behöver.
Förskolenämnden anser att gränsdragningslistan för det aktuella hyresavtalet bör
vara likadant utformad som den gränsdragningslista som gäller mellan staden och
stadens egna verksamheter. Förskolenämnden vill hyra objektet och ha samma
gränsdragningslista som för stadens egna fastigheter.
En stor del av de medel som anslås nämnden går till att betala hyror. Med de villkor
som anges i det remitterade avtalet kommer lokalkostnaderna att öka.
Förskolenämnden anser vidare att den process som nu används för att inhämta
synpunkter från berörda verksamheter kan bli mer ändamålsenlig. Förslagsvis kan
synpunkter i framtiden inhämtas via samråd mellan stadsledningskontoret och barnoch utbildningsförvaltningen. Det är då inte nödvändigt att också inhämta särskilt
yttrande från nämnden.
På förskolenämndens vägnar

Helena Markstedt
Förskolenämndens ordförande

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 158

Dnr: KS-0281/2019

29 (80)

Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och
bostadsrättsföreningen Krubban avseende förskolelokaler Hagabergsgårdens förskola - i fastigheten Krubban, centrala
Sundbyberg
Beslutsunderlag
 Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s protokoll den 23 maj 2019, § 12
 Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 28 maj 2019, § 28
 Signerat förslag till hyresavtal mellan Bostadsrättsföreningen Krubban och
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB gällande förskolelokaler i Hagabergsgården
 Uppsagt hyresavtal till 30 september 2019
 Arbetsmiljöverkets förbud och föreläggande med vite
 Förskolenämndens yttrande den 17 maj 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 28 maj 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad, via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, hyr lokalen för
Hagabergsgårdens förskola av bostadsrättsföreningen Krubban. Hyreskontraktet
har sagts upp och omförhandlats. Arbetsmiljöverket förbjöd upplåtelsen för
förskola, utfärdade ett föreläggande med vite om att bristerna måste vara åtgärdade
till den 15 oktober 2019. Åtgärder för att åtgärda de påtalade bristerna planerar att
genomföras under sommaren 2019.
Ett nytt hyresavtal för en tid av tio år från och med den 1 oktober 2019 och
omslutande cirka 19,2 mnkr har upprättats. Det nya avtalet innebär en delvis ny
gränsdragningslista vad gäller ansvar mellan hyresvärd och hyresgäst, en mindre
justering av hyresnivå samt ekonomiskt omhändertagande av de av
Arbetsmiljöverket påtalade bristerna.
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB som hyr in externa lokaler för stadens räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst.
Avtalstiden är på tio år vilket innebär att kommunfullmäktige ska besluta i frågan.
Avtalet mellan fastighetsägaren och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är tecknat
med reservation för kommunfullmäktiges godkännande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och bostadsrättsföreningen Krubban avseende förskolelokaler - Hagabergsgårdens förskola i fastigheten Krubban, centrala Sundbyberg, godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och
bostadsrättsföreningen Krubban avseende förskolelokaler Hagabergsgårdens förskola - i fastigheten Krubban, centrala
Sundbyberg
Beslutsunderlag
 Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s protokoll den 23 maj 2019, § 12
 Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 28 maj 2019, § 28
 Signerat förslag till hyresavtal mellan Bostadsrättsföreningen Krubban och
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB gällande förskolelokaler i Hagabergsgården
 Uppsagt hyresavtal till 30 september 2019
 Arbetsmiljöverkets förbud och föreläggande med vite
 Förskolenämndens yttrande den 17 maj 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 28 maj 2019
Sammanfattning
Sundbybergs stad, via Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, hyr lokalen för
Hagabergsgårdens förskola av bostadsrättsföreningen Krubban. Hyreskontraktet
har sagts upp och omförhandlats. Arbetsmiljöverket förbjöd upplåtelsen för
förskola, utfärdade ett föreläggande med vite om att bristerna måste vara åtgärdade
till den 15 oktober 2019. Åtgärder för att åtgärda de påtalade bristerna planerar att
genomföras under sommaren 2019.
Ett nytt hyresavtal för en tid av tio år från och med den 1 oktober 2019 och
omslutande cirka 19,2 mnkr har upprättats. Det nya avtalet innebär en delvis ny
gränsdragningslista vad gäller ansvar mellan hyresvärd och hyresgäst, en mindre
justering av hyresnivå samt ekonomiskt omhändertagande av de av
Arbetsmiljöverket påtalade bristerna.
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB som hyr in externa lokaler för stadens räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst.
Avtalstiden är på tio år vilket innebär att kommunfullmäktige ska besluta i frågan.
Avtalet mellan fastighetsägaren och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är tecknat
med reservation för kommunfullmäktiges godkännande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och bostadsrättsföreningen Krubban avseende förskolelokaler - Hagabergsgårdens förskola i fastigheten Krubban, centrala Sundbyberg, godkänns.
Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Karin Lindbom
tf avdelningschef

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
Hagabergsgården är Sundbybergs äldsta förskola. Lokalen ägs av
bostadsrättsföreningen Krubban och är belägen på Brunnsgatan 8 i centrala
Sundbyberg. Staden hyr Hagabergsgården som idag erbjuder cirka 80
förskoleplatser.
Under 2018 utfärdade Arbetsmiljöverket förbud mot upplåtelse till förskola,
beslutade om ett föreläggande med vite och att bristerna måste vara åtgärdade till
den 15 oktober 2019. Bristerna som föranledde beslutet avsåg i huvudsak
ventilation. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (Lokalfastigheter) sade upp befintligt
hyresavtal för villkorsändring med syftet att skapa en ny gränsdragningslista över
ansvar mellan hyresvärd och hyresgäst vilken är mer i överensstämmelse med den
stadsledningskontoret tillämpar mot stadens verksamheter. Uppsägningen syftade
även till att reglera de ekonomiska konsekvenserna av att åtgärda de brister som var
grund för Arbetsmiljöverkets beslut.
Hyresvärden och Lokalfastigheter har tagit fram en plan för att åtgärda
Arbetsmiljöverkets påtalade brister samt utarbetat ett nytt hyresavtal. Hyresvärden
finansierar åtgärderna och staden betalar hälften genom ett hyrestillägg i tio år. I det
fall det gamla avtalet hade fortsatt gälla hade staden varit bunden till att finansiera
hela investeringen. Åtgärderna är planerade att genomföras under sommaren 2019.
Hyresavtal
Ett nytt tioårigt hyresavtal har utarbetats. Avtalet innebär förutom en anpassning av
hyresnivån även anpassningar av gränsdragningslistan mellan hyresvärdens
respektive hyresgästens ansvar. Den nya gränsdragningslistan har i större grad
anpassats till den som gäller mellan stadsledningskontoret och stadens
verksamheter. Förändringen medför att hyresvärden tar ett större ansvar än i det
gamla avtalet.
Ekonomiskt medför förslaget till nytt hyresavtal en ökad hyra med 134 tkr per år på
grund av ett tioårigt tillägg för ventilationsreparationen. En mindre förändring av
bashyran sker också på grund ändrat ansvar i gränsdragningslistan samt viss
anpassning till dagens hyresnivåer i området.
Nedanstående tabell visar de ekonomiska skillnaderna i 2019 års penningvärde.

Hyra tkr/år

Gällande avtal

Förslag till nytt avtal

1783

1917

1533

1597

varav
Bashyra, varm
Tillägg ventilation, 10 år

70

Fastighetsskatt och
tomträttsavgäld

250

250

Hyra kr/m2 och år
(exklusive fastighetsskatt
och tomträttsavgäld)

1742

1815
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Ventilationen har ett restvärde på 250 tkr efter tio år. För det fall staden fortsätter
att hyra lokalerna även efter tio år bortfaller lösen av restvärdet.
Det tioåriga hyresavtalets sammanlagda omslutning uppgår i dagens penningvärde
till cirka 19,2 mnkr.
Beslutsläget
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB som hyr in externa lokaler för stadens räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst.
Avtalets längd gör att kommunfullmäktige behöver godkänna hyresavtalet.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har tecknat hyresavtalet med reservation för att
kommunfullmäktige godkänner hyresavtalet. Styrelsen för Sundbybergs stadshus
AB tillstyrkte hyresavtalet vid dess sammanträde den 28 maj 2019.
Avtalsförslaget har av kommunstyrelsen remitterats till förskolenämnden för
yttrande. Nämnden skriver i sitt yttrande att gränsdragningslistan i det remitterade
avtalet inte stämmer överens med den som tillämpas för stadens egna fastigheter.
Skillnaderna som återfinns i gränsdragningslistorna för det remitterade hyresavtalet
jämfört med stadens gränsdragningslista mot de egna verksamheterna innebär att
större ansvar åläggs de verksamheter som är hyresgäster. Detta innebär att de måste
avsätta medel för underhåll som andra verksamheter inte behöver.
Förskolenämnden anser att gränsdragningslistan för det aktuella hyresavtalet bör
vara likadant utformad som den gränsdragningslista som gäller mellan staden och
stadens egna verksamheter. Nämnden påpekar att en gränsdragningslista för brand
saknas och att en sådan bör ingå i avtalet. Förskolenämnden vill hyra objektet och
ha samma gränsdragningslista som för stadens egna fastigheter.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret är införstådd med förskolenämndens remissvar angående
skillnader i gränsdragningen för underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd för ägda
respektive inhyrda lokaler. Stadsledningskontoret strävar efter att så långt som
möjligt åstadkomma likartade förutsättningar vad gäller underhåll av lokaler och
gårdar för verksamheterna, oberoende av om lokalen är ägd av staden eller externt
inhyrd. Skillnader i gränsdragningen för underhåll avses att hanteras inom ramen för
stadens hyresmodell och internhyresprissättning. Stadsledningskontorets
bedömning är därför att det motsvarar förskolenämndens synpunkt.
Förskolenämnden pekar på att gränsdragningslista för brand saknas och att en
sådan bör ingå i avtalet. Stadsledningskontoret instämmer i förskolenämndens
synpunkt. En gränsdragningslista för brand har upprättats i det signerade förslaget
till hyresavtal.
Stadsledningskontoret gör bedömningen att lokalerna, efter renovering, är passande
som förskola. I centrala Sundbyberg finns ett stort behov av förskoleplatser under
överskådlig tid. Det nya hyresavtalet för Hagabergsgården skapar en större tydlighet
och jämförbarhet med andra objekt vad gäller gränsdragning mellan hyresvärd och
hyresgäst. Avtalsförslaget är ekonomiskt försvarbart med beaktande av den centrala
lokaliseringen och de kostnader som är nödvändiga för att åtgärda de brister som
var grund för Arbetsmiljöverkets beslut. Stadsledningskontoret bedömer därför att
det nya avtalet bör tecknas.
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Sammanträdesdatum
2019-05-28

§28
Hyreskontrakt Hagabergsgårdens förskola
Sammanfattning
Lokalfastigheteri SundbybergAB:s hyreskontrakt for Hagabergsgårdens
förskola,belägetpåBrunnsgatan8 i centrala Sundbyberg,har omforhandlats
med fastighetsägaren brf. Krabban. Arbetsmiljöverket förbjöd upplåtelsen och

utfärdade ett föreläggande med vite under 2018. Åtgärderfor att lösa de påtalade
punkterna planeras komma att genomföras under sommaren 2019.
Ett nytt hyresavtal for en tid av tio år omslutande cirka 19, 2 mnkr har upprättats.

Det nya avtalet innebären uppdateradgränsdragningslistavad gälleransvar
mellan hyresvärd och hyresgäst, en mindre justering av hyresnivå samt

ekonomiskt omhändertagandeav de påtaladebristernaenligt Arbetsmiljöverket.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s styrelse beslutade vid sitt möte 2019-03-23

att godkännadetnyahyresavtalet och ge verkställandedirektöreni uppdrag att
teckna avtalet.

I det hyresavtal som föreliggerärhyrestiden angiventill 10 år, vilket innebäratt
det ärkommunfullmäktigei Sundbybergsom har att fatta beslut om inhymingen.

Sundbybergs stadshus AB:s beslut

l. Styrelsen for Sundbybergs stadshus AB tillstyrker ändring av
hyreskontrakt för Hagabergsgårdens förskola.
2. Styrelsen for Sundbybergs stadshus AB hemställer om
kommunfullmäktiges beslut om ändring av hyreskontrakt för
Hagabergsgårdens förskola.
3. Beslu^t förklaras omedelbart justerat.
v,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SundbybergsstadshusAB, Box 7510, 174 07 Sundbyberg .Besöksadress:Lötsjövägenl B, Sundbyberg
Telefon: 08-706 90 75 . Organisationsnummer: 556775-5516 . www. sundbybergsstadshusab. se
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Kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret
KS-0281/2019

Svar på remiss - Förslag till hyresavtal mellan Lokalfastigheter
i Sundbyberg AB och bostadsrättsföreningen Krubban
avseende förskolelokaler i fastigheten Krubban, centrala
Sundbyberg
Staden har en gränsdragningslista för sina egna fastigheter gentemot
verksamheterna. Förskolenämnden konstaterar att villkoren enligt den
gränsdragningslistan inte stämmer överens med villkoren gentemot fastighetsägaren
i det nu remitterade hyresavtalet. Förskolenämnden vill hyra objektet och ha samma
gränsdragningslista som för stadens egna fastigheter.
Skillnaderna som återfinns i gränsdragningslistorna för det remitterade hyresavtalet
jämfört med stadens gränsdragningslista mot de egna verksamheterna innebär att
större ansvar åläggs de verksamheter som är hyresgäster. Till exempel ligger
ansvaret för hela lekgården med planteringar, lekredskap, grindar, murar och altaner
på hyresgästen enligt det remitterade förslaget. Att en verksamhet ska avsätta medel
för både underhåll och utbyte av dessa saker är kostsamt och något som andra
verksamheter inte behöver.
I det remitterade förslaget till avtal saknas det också gränsdragningslista för brand.
Nämnden anser att en sådan gränsdragningslista bör ingå i avtalet.
Förskolenämnden anser vidare att den process som nu används för att inhämta
synpunkter från berörda verksamheter kan bli mer ändamålsenlig. Förslagsvis kan
synpunkter i framtiden inhämtas via samråd mellan stadsledningskontoret och barnoch utbildningsförvaltningen. Det är då inte nödvändigt att också inhämta särskilt
yttrande från nämnden.
På förskolnämndens vägnar

Helena Markstedt
Förskolenämndens ordförande

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Avtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms
lokaltrafik för genomförande av nybyggnation vid tunnelbanans
blå linje vid Rissne station kopplat till byggnation av förskola på
Kaplanen 2
Beslutsunderlag
 Avtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms lokaltrafik för
genomförande av nybyggnation vid tunnelbanans blå linje vid Rissne station
inklusive bilagor
 Stadsledningskontorets skrivelse den 3 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om att projektering och
genomförande av byggnation av ny förskola på fastigheten Kaplanen 2 i Rissne ska
påbörjas. Parallellt med detta pågår också ett detaljplanearbete för att möjliggöra
byggnationen av förskolan.
I Rissne finns behov av att utöka antalet förskoleplatser samtidigt som det finns
behov av att anpassa nuvarande lokaler för befintlig skolverksamhet. Utifrån en
analys av nuvarande situation har bedömningen gjorts att en ny förskola byggs och
att det genomförs en rockad mellan stadens befintliga verksamheter. Detta innebär
att uppförandet av en ny förskola på Kaplanen 2 är första steget i en
omflyttningskedja med utökning och anpassning av verksamhetslokaler för särskola,
grundskola och förskola i Rissne.
Som ett led i planerings- och projekteringsarbetet har AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL) väckt frågan om att staden behöver teckna ett genomförandeavtal
eftersom förskolan ska placeras rakt över tunnelbanans blåa linje. Avtalet avser att
reglera vilka krav som staden måste uppfylla för att SL ska godkänna att förskolan
placeras ovanpå tunnelbanans sträckning. Eftersom staden äger fastigheten
Kaplanen 2 och avtalet innebär ett omfattande åtagande för staden ska
kommunfullmäktige ta ställning till frågan.
Kommunstyrelsen har beställt projektplanering och genomförande av
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Investeringsbudgeten för projektet ska från och
med 2019 redovisas inom kommunstyrelsen. Eftersom viten inte kan räknas som en
del av investeringen kommer eventuella ekonomiska anspråk behöva belasta
kommunstyrelsens driftbudget. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen, vid
upphandling av entreprenör för genomförandet, säkerställer att åtgärder vidtas för
att minimera riskerna för viten enligt avtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms lokaltrafik för
genomförande av nybyggnation vid tunnelbanans blå linje vid Rissne station
godkänns.
2. Eventuella ekonomiska anspråk enligt avtalet ska belasta kommunstyrelsen
och inrymmas inom ordinarie budgetram.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Avtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms
lokaltrafik för genomförande av nybyggnation vid tunnelbanans
blå linje vid Rissne station kopplat till byggnation av förskola på
Kaplanen 2
Beslutsunderlag
 Avtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms lokaltrafik för
genomförande av nybyggnation vid tunnelbanans blå linje vid Rissne station
inklusive bilagor
 Stadsledningskontorets skrivelse den 3 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om att projektering och
genomförande av byggnation av ny förskola på fastigheten Kaplanen 2 i Rissne ska
påbörjas. Parallellt med detta pågår också ett detaljplanearbete för att möjliggöra
byggnationen av förskolan.
I Rissne finns behov av att utöka antalet förskoleplatser samtidigt som det finns
behov av att anpassa nuvarande lokaler för befintlig skolverksamhet. Utifrån en
analys av nuvarande situation har bedömningen gjorts att en ny förskola byggs och
att det genomförs en rockad mellan stadens befintliga verksamheter. Detta innebär
att uppförandet av en ny förskola på Kaplanen 2 är första steget i en
omflyttningskedja med utökning och anpassning av verksamhetslokaler för särskola,
grundskola och förskola i Rissne.
Som ett led i planerings- och projekteringsarbetet har AB Storstockholms
Lokaltrafik (SL) väckt frågan om att staden behöver teckna ett genomförandeavtal
eftersom förskolan ska placeras rakt över tunnelbanans blåa linje. Avtalet avser att
reglera vilka krav som staden måste uppfylla för att SL ska godkänna att förskolan
placeras ovanpå tunnelbanans sträckning. Eftersom staden äger fastigheten
Kaplanen 2 och avtalet innebär ett omfattande åtagande för staden ska
kommunfullmäktige ta ställning till frågan.
Kommunstyrelsen har beställt projektplanering och genomförande av
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Investeringsbudgeten för projektet ska från och
med 2019 redovisas inom kommunstyrelsen. Eftersom viten inte kan räknas som en
del av investeringen kommer eventuella ekonomiska anspråk behöva belasta
kommunstyrelsens driftbudget. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen, vid
upphandling av entreprenör för genomförandet, säkerställer att åtgärder vidtas för
att minimera riskerna för viten enligt avtal.

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
Klas Lindblom/Kristin Nygren

2019-05-03
Dnr KS-0334/2019

2 (2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms lokaltrafik för
genomförande av nybyggnation vid tunnelbanans blå linje vid Rissne station
godkänns.
2. Eventuella ekonomiska anspråk enligt avtalet ska belasta kommunstyrelsen
och inrymmas inom ordinarie budgetram.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Karin Lindbom
tf. avdelningschef
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AVTAL avseende genomförande av nybyggnation
vid tunnelbanans blå linje vid Rissne station
Detta avtal ”Avtalet” har denna dag träffats mellan
1. AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr. 556013-0683 och
Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting, org. nr. 232100-0016,
kallad Region Stockholm (”Regionen”)
och
2. Sundbybergs kommun, org. nr. 212000-0175 (”Kommunen”)
Regionen och Kommunen kallas i det följande var för sig för ”Part” och
gemensamt för ”Parterna”.

1 Bakgrund och syfte
Kommunen planerar för att bygga en ny förskola i närheten av Rissne station i
enlighet med detaljplanen DNR KS-0577/2016 inom fastigheten Kaplanen 2 i
Sundbybergs kommun. Fastigheten ägs av Kommunen. Rakt under den
planerade nybyggnationen går tunnelbanans blå linje.
Avtalet upprättas för att reglera Parternas åtaganden och ansvar under
genomförande av ovanstående arbeten.

2 Medgivande och omfattning
I egenskap av ägare och förvaltare av Tunnelbanan medger Regionen
Kommunen rätt att, under nedanstående förutsättningar, genomföra de ovan
beskrivna arbetena.
Arbetena ska utföras på så sätt att dessa inte äventyrar Tunnelbanan säkerhet,
bärighet, fortbestånd, underhållsförutsättningar eller livslängd.
Före arbetenas genomförande ska, enligt nedan, av Regionen granskade
bygghandlingar för mark och anläggningar samt erforderliga utredningar
föreligga. När ”SL arbetsplan” med tillhörande handlingar är skriftligen
godkända, innebär detta att Kommunen kan påbörja arbetena.
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3 Arbeten inom och invid Regionens anläggning
3.1

Kommunen förbinder sig att i samband med projektering och genomförande
inhämta kunskap om och följa berörda delar av SL/Regionens vid varje tid
gällande säkerhetsbestämmelser, planeringsrutiner, föreskrifter, allmänna
anvisningar och övriga berörda regler och rutiner, samt att utforma
anläggningar och bedriva byggnadsarbetena enligt dessa regler. Kommunen
ansvarar för att samtliga erforderliga planerings- och skyddsåtgärder samt
försiktighetsmått vidtages när arbeten utförs i närheten av
tunnelbaneanläggningen.

3.2

I god tid före start av projektering och före genomförande av de arbeten som
kan beröra tunnelbaneanläggningen, ska Regionen och Kommunen gå igenom
berörda och tillämpliga regler och rutiner. Kommunen ska initiera sådant eller
sådana möten. Under anläggningarnas förvaltningstid åligger det Kommunen
att inför varje åtgärd skaffa aktuella versioner av SL/Regionens regelverk.

3.3

Parterna är överens om att verka för att överenskomna tidplaner hålls och att
projektering och genomförande kan ske på ett för båda Parter smidigt och
effektivt sätt. Regionen är införstått med att Kommunens arbeten kan vara
tidskritiska och beroende av att överenskomna tider klaras.

3.4

Vid arbetenas utförande ska största försiktighet iakttas. Säkerheten i Regionens
anläggningar och kollektivtrafiken får inte i något avseende äventyras.

3.5

Vid akut säkerhetsrisk eller om Kommunen ej hörsammar SL/Regionens
anvisningar har Regionen rätt att stoppa Kommunens arbeten eller att på
Kommunens bekostnad vidta nödvändiga åtgärder och att åtgärda uppkomna
fel för att säkerställa trafiksäkerheten och anläggningens fortbestånd.

4 Projektering och granskning
4.1

Innan arbetena påbörjas ska Regionen granska handlingar rörande förläggning,
arbetsförfarande, arbetsmetod, material och kvalitetsplaner för de delar som
berör eller kan påverka Regionens anläggningar.

4.2

Parterna ska i god tid innan projekteringsarbetena påbörjas upprätta en
gemensam leveransplan för handlingar så att Regionen kan planera sina
granskningsresurser.
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4.3

Regionens granskningsarbete ska ske inom 20 arbetsdagar från det att
Regionen erhållit överenskomna och korrekta handlingar. För storhelger och
semestertider tillkommer ytterligare skälig tid. Regionen påbörjar inte
granskning förrän alla relevanta handlingar för ett visst arbetsmoment eller
skede finns framtagna så att granskningen kan göras i ett sammanhang.
Parterna kan skriftligen överenskomma om kortare granskningstider och/eller
anpassade granskningsupplägg. Om granskning inte slutförs inom den angivna
tiden har Kommunen rätt att efter påminnelse påbörja arbetet utan hinder av
utebliven granskning.

4.4

Synpunkter eller krav som framförs av Regionen innebär inte att Regionen
påtager sig något ansvar för de åtgärder som kan föranledas därav. Regionens
granskning eller godkännande av ritning, arbetsförfarande, arbetsmetod,
material, kvalitetsplaner eller dylikt i berörda delar innebär inte heller att
Regionen påtager sig något ansvar på grund av detta. Det ankommer på
Kommunen att ansvara för sina arbeten och sina konstruktioner och att sålunda
ta ställning till om synpunkter eller krav från Regionen innebär problem eller
risker för projektet, och i så fall påtala detta för Regionen för förnyad dialog i
frågan.

5 Buller, stomljud, vibrationer, ljusstörningar m.m.
5.1

Kommunen förbinder sig att projektera och genomföra byggnationen så att
berörda och tillämpliga samhällsnormer och standarder för buller, stomljud,
vibrationer, ljusstörningar m.m. uppfylls samt att detaljplanens
störningsbestämmelser följs. På motsvarande vis förbinder sig Kommunen att
iaktta att normer och standarder samt rekommenderade försiktighetsprinciper
om elektriska och magnetiska fält följs.

5.2

Kommunen förbinder sig att upprätthålla fullgott skydd mot buller, stomljud,
vibrationer och ljusstörningar under anläggningens livstid.

5.3

Dimensionering av fasader, grundläggning och utformning av bostäder ska
utföras för att säkerställa att tillämpliga riktvärden inomhus innehålls även vid
yttre högtalarutrop från kollektivtrafiken och målsättningen bör även vara att
innehålla Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller.

5.4

Före ibruktagande av bostäder och lokaler ska verifierande mätningar av buller,
stomljud och vibrationer utföras. Mätningarna ska göras på representativt
buller under normala trafikbetingelser och Regionen ska få ta del av
mätningarna. Om angivna riktvärden för buller, stomljud och vibrationer ej
uppfylles ska Kommunen bekosta nödvändiga åtgärder.
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6 Kontroll, samråd och besiktningar
6.1

Arbetena ska, för de delar som berör eller kan påverka Regionens anläggningar
samt den verksamhet Regionen bedriver, kvalitetssäkras av Kommunen enligt
gällande normer och utföras i samråd med Regionen. Regionen äger rätt att på
Kommunens bekostnad kontrollera arbetena. Den dagliga kontrollen ska
utföras och bekostas av Kommunen. Kontrollen ska utföras genom en av
Regionen godkänd byggledare. Regionen ska i nödvändig omfattning kallas till
projekterings- och produktionsmöten. Parterna ska komma överens om
mötesrutiner.

6.2

Kommunen ska kalla till syn, del- och slutbesiktningar av arbeten som berör
Regionen. Kallelse ska ske skriftligen till Regionen minst 10 arbetsdagar före
besiktningstillfället.

7 Trafik under byggtiden
7.1

Framkomligheten för Regionens trafik ska säkerställas under hela byggtiden.
Med "trafik" avses alla tåg som trafikerar Regionens anläggning exempelvis
annonserade tåg, arbetståg och tomtåg. I begreppet ”trafik” ingår även bussar,
inklusive bussar för ersättningstrafik, som används för att upprätthålla
ordinarie tidtabell.

7.2

Regionen förbehåller sig rätten att, om oförutsett och plötsligt behov uppstår,
prioritera åtgärder för att upprätthålla trafiken före Kommunens arbeten.
Regionen kommer inte att ersätta försenings- och/eller stilleståndskostnader.
Ersättning kommer inte heller att utgå för följdkostnader föranledda av att
Regionen inte kunnat tillhandahålla bevakningspersonal, andra resurser eller
medge trafikinskränkning.

7.3

Kommunen är införstått med att dennes arbeten som kan medföra
trafikpåverkan måste senast 12 månader i förväg anmälas till och godkännas av
Regionen för att läggas in i spårarbetsplanen. Kommunen är också införstått
med att om andra påverkande arbeten sker längs samma anläggning kan
Regionen normalt endast medge ett av dessa arbeten i taget.
För planerad tillfällig trafikpåverkan, inklusive begränsning av hastighet etc. ska
separat skriftlig överenskommelse upprättas för varje sådan åtgärd.
Tillåtligheten och omfattningen av planerad trafikpåverkan bestäms av
Regionen med hänsyn till exempelvis tidtabellsutrymme, Regionens resurser,
behov av dessa för andra arbeten och tillgång till ersättande bussar med förare
för eventuell ersättningstrafik.
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7.4

Planerad trafikpåverkan på busstrafik
I de fall Kommunens arbeten kräver planerad påverkan eller stopp i
busstrafiken, utöver vad som hanteras genom TA-planer på det allmänna
vägnätet, ska sådan påverkan samrådas med Regionen.
Mer omfattande planerade avbrott i Regionens trafik eller tillfällig flytt av
hållplatser ska avtalas särskilt. Avtal om planerade trafikavbrott i busstrafiken
träffas mellan Kommunen och Regionen (Trafikavdelningen, affärsförvaltare
Planering Buss). Kommunen ska bära verifierade merkostnader hos både
Regionen och dess trafikoperatörer som omläggning/störning av busstrafiken
kan medföra.

7.5

Kommunen är medvetet om Regionens trafikplanering och att kontakter ang.
trafikpåverkan ska tas minst 6 månader i förväg.

8 Störningar i kollektivtrafiken
8.1

Definition trafikstörningar
Med ”trafikstörning” avses här oplanerad och inte överenskommen störning på
kollektivtrafiken. Mellan Regionen och Kommunen i förväg skriftligen
överenskommen påverkan på kollektivtrafiken för utförande av vissa planerade
arbeten är inte ”trafikstörning”.
Med trafikstörning avses att en eller flera planenliga avgångar blir försenade
eller inställda på grund av samma eller sammanhängande händelser.
Trafikstörning anses börja då Kommunens arbeten, anläggning eller
installationer orsakar en försenad eller inställd avgång och upphör då trafiken
åter går enligt tidtabell eller då försenad eller inställd trafik inte längre kan
hänföras till Kommunens åtgärder. En försening som avser enstaka avgång och
som inte får följdverkningar ska inte anses utgöra trafikstörning.

8.2

Viten eller ersättning
Om Kommunens arbeten eller anläggningar orsakar störningar i spårtrafiken
ska Kommunen vid varje störningstillfälle till Regionen utge antingen vite (1)
eller ersättning (2) för Regionens merkostnader enligt nedan.
1. Vid varje trafikstörningstillfälle orsakat av Kommunen utgår ett vite som
uppgår till 10 000 kronor per förseningstillfälle för de första 5
minuterna och därefter 5000 kronor per påbörjad förseningsminut.
Vitesbeloppet maximeras till motsvarande fyra timmars vite vid varje
enskilt störningstillfälle.
2. Regionen äger rätt till ersättning för kostnader vilka omfattar såväl
Regionens egna kostnader för exempelvis ersättningstrafik, störningar i
vagnanvändningen eller i Regionens egna underhållsarbeten i
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anläggningarna, extra bemanning, felavhjälpning m.m. som de
kostnader som uppkommer genom krav från resenärer och Regionens
entreprenörer.
Kommunen ska vid varje enskilt trafikstörningstillfälle endast betala det belopp
som är störst av vitet respektive ersättningar. I de fall Regionens kostnader vid
varje enskilt störningstillfälle överstiger vitessumman, beräknat enligt ovan, ska
Kommunen alltså endast betala ersättning för kostnaderna och i de fall
kostnaderna understiger vitessumman ska endast vitessumman betalas.
8.3

Oplanerad trafikpåverkan på busstrafiken
Om Kommunens arbeten eller anläggningar orsakar oplanerade trafikstörningar
i busstrafiken ska Kommunen omgående eller så snart som möjligt undanröja
hinder för busstrafiken. I de fall Regionen drabbas av ersättningsberättigade
krav från bussoperatörer eller resenärer på grund av oplanerade
trafikstörningar ska Kommunen utge ersättning till Regionen för detta.
Ersättningen ska utgå med belopp motsvarande Regionens verifierade
merkostnader och omfatta såväl Regionens egna kostnader för ersättningstrafik
och felavhjälpning såsom de kostnader som uppkommer genom krav från
trafikoperatörer och resenärer.

9 Kostnader
9.1

Samtliga kostnader som uppkommer för Regionen med anledning av
Kommunens arbeten ska bäras av Kommunen. Dessa kostnader inkluderar men är icke begränsade till - deltagande i möten, granskning av handlingar,
besiktningar, bevakningar, kontroller, avhjälpande av uppkomna skador på
Regionens egendom, tillfälliga eller permanenta fördyringar i trafiken, i
anläggningsunderhållet eller i andra delar av Regionens verksamhet,
ersättningar till tredje man eller Regionens entreprenörer, ersättningstrafik,
extra bemanningskostnader, nyttjade tekniska och materiella resurser och
andra faktiska kostnader som uppkommer för Regionen med anledning av
Kommunens arbeten eller på annat sätt vållade av Kommunen.

9.2

Regionen avgör om, när och hur ersättningstrafik erfordras både för planerad
trafikpåverkan och trafikstörningar.

9.3

Regionen ska på Kommunens begäran lämna en kostnadsuppskattning för
Regionens mantid eller andra resurser som tas i anspråk. Kommunen är
införstått med att en sådan kostnadsuppskattning är beroende av
noggrannheten i det underlag Kommunen tillhandahåller.
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9.4

Regionen ska för utförda åtgärder och arbeten, orsakade eller initierade av
Kommunen enligt Avtalet, redovisa och fakturera nedlagd tid och kostnader.
Till utgående faktura läggs en administrationsavgift om 10 % av
fakturabeloppet, dock maximalt 5 000 kr per faktura.

9.5

Fakturan ska skickas till faktureringsadress listad under pkt 13.

10 Dokumentation
10.1

Kommunen ska dokumentera och arkivera samtliga för Regionen relevanta
relationshandlingar. Referenssystem i både plan och höjd ska framgå på
samtliga handlingar. Vid slutbesiktning ska en omgång av relevanta
relationshandlingar överlämnas till Regionen, utan kostnad för Regionen.
Handlingarna ska tillhandahållas elektroniskt och/eller på papper. Regionen
bestämmer vilka handlingar och uppgifter som ska tillhandahållas av
Kommunen samt i vilken form detta ska överlämnas.

11 Skada
11.1

I den mån annat inte framgår av Avtalet svarar Parterna i övrigt för den skada
som tillfogas annan part i enlighet med vad som framgår av gällande svensk
lagstiftning på skadeståndsrättens område, dock svarar inte Regionen för
eventuella störningar så som t.ex. vagabonderande strömmar mm. som
genereras från Regionens anläggning och som kan skada Kommunens
anläggningsdelar. Se även Sv. Standard SSEN 50 162. Ovanstående gäller även
om Regionen granskat och godkänt projekteringshandlingarna från
Kommunen.

11.2

Om tredje man, SL:s hyresgäst, annan infrastrukturägare eller liknande inom
eller invid Kommunens verksamhet, skulle framställa anspråk mot Regionen för
skada eller ekonomisk ersättning till följd av tillbud eller störningar hänförliga
till arbeten eller åtgärder som omfattas av Avtalet, ska Kommunen (eller den
part som Kommunen sätter i sitt ställe) svara för åtgärder och hantera
ersättningskrav gentemot den som framställer krav mot Regionen
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12 Force Majeure
12.1

Parterna till detta Avtal ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta
Avtal om sådant utförande hindras av extraordinär händelse utanför Parts
kontroll och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars
följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit såsom
exempelvis krig, mobilisering, myndighetsbeslut, laglig arbetskonflikt som Part
inte kunnat påverka, naturkatastrof, brand, explosion, andra extrema yttre
omständigheter som hindrar trafiken eller liknande händelse. Om en Part
hindras att utföra sina skyldigheter p.g.a. en underleverantör så ska det inte
utgöra en force majeure händelse såvida inte de omständigheter som hindrar
underleverantören hade givit Parten ansvarsfrihet enligt ovan om
omständigheterna drabbat Parten.

12.2

Till händelser utanför parts kontroll räknas inte strejk, blockad, lockout eller
annan arbetskonflikt som beror av att Part inte följer arbetsmarknaden gängse
tillämpade regler, principer och tillämpliga kollektivavtal. Parten har att visa att
konflikt som nyss sagts inte beror på Parten.

12.3

Part är skyldig att omgående underrätta den andra Parten när en händelse av nu
nämnt slag inträffar som hindrar Parts fullgörande av detta Avtal. Part är
skyldig att genast utföra sina åtaganden under detta Avtal när händelse av nu
nämnt slag upphör.

13 Kontaktpersoner och fakturering
Kontaktperson för Regionen är: bygga@sl.se
Teknikförvaltare Externa Byggprojekt,
Tel Växel: 08-686 16 00
Kontaktperson för Kommunen är: Projektledare och Projektchef, för
närvarande Vanessa Jahanmohsen och Per Bengtsson
Faktura till Kommunen skickas till:
Leverans via PEPPOL
PEPPOL-adress 0007: 2120000175
Leverans via VAN-leverantör (svefaktura)
E-fakturaadress (momsreg./VAT): SE212000017501
E-fakturaadress (GLN): 7362120000173
VAN-leverantör Pagero: 031-730 88 00, www.pagero.se.

Fakturareferens hos Kommunen:
K3110, projektnummer 90333
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14 Överlåtelse
14.1

Kommunen förbinder sig att i samband med en eventuell överlåtelse av
fastigheten Kaplanen 2 innan alla delar i Avtalet är uppfyllt säkerställa att
innehållet i Avtalet överförs på nästa ägare, inbegripet denna punkt.
Överlåtaren ska fullgöra åtagandet enligt detta stycke genom att föra in stycket
med i sak oförändrad text i avtalet om överlåtelse av fastighet eller tomträtt,
samt att i sin helhet bilägga Avtalet till överlåtelsehandlingarna.

14.2

Överlåtaren ska i god tid innan överlåtelse sker underrätta Regionen om
överlåtelsen samt, sedan överlåtelsen eller upplåtelsen skett, snarast översända
bestyrkt kopia av relevanta handlingar. Om överlåtaren ej fullföljer sina
åtaganden enligt denna bestämmelse kvarstår överlåtarens skyldigheter
gentemot Regionen.

15 Giltighets för avtalet
15.1

Avtalet gäller från undertecknandet till dess att samtliga arbeten som omfattas
av avtalet är slutligt utförda och Parternas åtaganden slutligt reglerade.

16 Ändringar och tillägg
16.1

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska, för att vara gällande, vara skriftliga
samt vederbörligen undertecknade av behöriga företrädare och/eller
firmatecknare för respektive Part.

17 Tvist
17.1

Svensk rätt ska vara tillämplig på Avtalet utan beaktande av lagvalsregler.

17.2

Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom allmän
domstolsprövning med tingsrätt som första instans om inte annat följer av
tvingande lag.
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Underskrifter
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit
varsitt.

För Region Stockholm

För Sundbybergs kommun

Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

..............................................
Underskrift

..............................................
Underskrift

..............................................
Namnförtydligande

...............................................
Namnförtydligande

..............................................
...............................................
Eva Leijon, sektionschef fastighetsutveckling Titel
Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Bilagor:
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 160

Dnr: KS-0078/2019

32 (80)

Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm att anta
överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i
Stockholms län
Beslutsunderlag
 Rekommendation från kommunförbundet Storstockholm - Överenskommelse
om omhändertagande mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
kommunerna i Stockholms län den 31 januari 2019
 Äldrenämndens yttrande den 24 april 2019
 Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 14 maj 2019
 Stadsledningskontoret skrivelse den 20 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2016, § 264, överenskommelse om
omhändertagande av avlidna, enligt rekommendation från dåvarande
Kommunförbundet Stockholms län (numera Storsthlm). Därefter har Storsthlm
tillsammans med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning tagit fram ett förslag
till reviderad överenskommelse, där skillnaden framför allt består i att privatdrivna
bårhus inte längre ingår som aktör i överenskommelsen.
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och
ansvarsfördelning gällande transport av avlidna samt bårhusförvaring.
Överenskommelsen gäller personer som avlidit inom särskilt boende där
kommunen är sjukvårdshuvudman.
Ärendet har remitterats till äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden
för yttrande. Äldrenämnden konstaterar i sitt yttrande att förslaget till
överenskommelse är detsamma som staden tidigare ställt sig positiv till. Samma
konstaterande gör social- och arbetsmarknadsnämnden, som föreslår att
överenskommelsen antas.
Stadsledningskontoret konstaterar att överenskommelsen kan antas, då den för
stadens del inte innehåller några förändringar i ansvar i förhållande till tidigare
överenskommelse som staden ställt sig bakom.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län antas.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Karin Melin Norlander

2019-05-20
Dnr KS-0078/2019

1 (1)

Kommunstyrelsen

Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm att anta
överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i
Stockholms län
Beslutsunderlag
 Rekommendation från kommunförbundet Storstockholm - Överenskommelse
om omhändertagande mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
kommunerna i Stockholms län den 31 januari 2019
 Äldrenämndens yttrande den 24 april 2019
 Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 14 maj 2019
 Stadsledningskontoret skrivelse den 20 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 21 juni 2016, § 264, överenskommelse om
omhändertagande av avlidna, enligt rekommendation från dåvarande
Kommunförbundet Stockholms län (numera Storsthlm). Därefter har Storsthlm
tillsammans med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning tagit fram ett förslag
till reviderad överenskommelse, där skillnaden framför allt består i att privatdrivna
bårhus inte längre ingår som aktör i överenskommelsen.
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och
ansvarsfördelning gällande transport av avlidna samt bårhusförvaring.
Överenskommelsen gäller personer som avlidit inom särskilt boende där
kommunen är sjukvårdshuvudman.
Ärendet har remitterats till äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden
för yttrande. Äldrenämnden konstaterar i sitt yttrande att förslaget till
överenskommelse är detsamma som staden tidigare ställt sig positiv till. Samma
konstaterande gör social- och arbetsmarknadsnämnden, som föreslår att
överenskommelsen antas.
Stadsledningskontoret konstaterar att överenskommelsen kan antas, då den för
stadens del inte innehåller några förändringar i ansvar i förhållande till tidigare
överenskommelse som staden ställt sig bakom.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län antas.
Jan Eriksson
tf. 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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1

Överenskommelse om omhändertagande av
avlidna mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län

2017-03-30
Antagen av Landstingsfullmäktige den 20 november 2018
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1. Överenskommelsens syfte
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om
avlidna. Som sjukvårdshuvudman har både landstinget och kommunerna ett ansvar för att ta hand om
avlidna. I samband med att Rättsmedicinalverket upphörde med att ansvara för omhändertagandet av
avlidna 1990 och att Ädelreformen trädde i kraft 1992, kom kommunerna som sjukvårdshuvudman att
ha ansvar för att ta hand om personer som avlidit i särskilda boendeformer och dagverksamhet (18 § 1
st HSL). Från och med den 1 oktober 2015 innefattar kommunens ansvar i Stockholms län också
personer som avlidit i bostad med särskild service och daglig verksamhetenligt LSS.
Syftet med denna överenskommelse är att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner och
ansvarsfördelning gällande transport och bårhusförvaring.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär nr 2005:52 tagit fram rutiner kring
omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr 12:2 framgår kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.

2. Parter
Parter i denna överenskommelse är Stockholms läns landsting (SLL) genom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och respektive kommun i Stockholms län.

3. Målgrupp
Målgruppen för överenskommelsen är de personer som avlider inom kommunernas särskilda
boendeformer där kommunen är sjukvårdshuvudman, dvs särskilt boende och dagverksamhet enligt
socialtjänstlagen (SoL) och boende med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).

4. Omfattning
a. Bårhusens ansvar
Bårhusen i Stockholms läns landsting tillhandahåller lämpliga lokaler och uppfyller de krav som
ställs i enlighet med landstingets regelverk för omhändertagande och förvaring av avlidna. I bårhusen
vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge, Södersjukhuset och St
Görans sjukhus, Unilabs AB1, kan den avlidne balsameras. Vid dessa lokaler är verksamheten
certifierad eller ackrediterad. Bårhuset i Norrtälje utför även balsamering i egen regi.
Vid Södertälje sjukhus tillhandahålls bårhus och utrymme för kistläggning och svepning. Vid
behov av balsamering utförs den på Karolinska universitetssjukhusets bårhus i Huddinge.

b. Kommunernas ansvar
Kommunen är, som sjukvårdshuvudman, ansvarig för omhändertagande av personer som avlidit
inom kommunernas särskilda boendeformer i enlighet med kap 3 målgrupp.
Kommun är som sjukvårdshuvudman skyldig att ansvara för transport och bårhusförvaring och
reglerar detta i avtal med entreprenör.
Den avlidne ska vara omhändertagen och iordningställd inför transport till bårhuset i enlighet
med bilaga 11 i landstingets ”Handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län”. »
www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/
Landstingets folder ”När någon avlidit, till dig som närstående information och praktiska råd” ges
1

ST Görans sjukhus är verksamhet upphandlad av SLL. Där är idag Unilabs AB leverantör av bårhustjänsten.
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till närstående i samband med dödsfallet.
» www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/
Bårhusremiss extern ska vara ifylld, bilaga 5.
» www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/
Kombikakod2 ska anges i bårhusremissen där det framgår vem som ska debiteras för
omhändertagandet av den avlidne. Det är bårhusen som är ansvariga för att lämna ut
kombikakod. Varje kommun ansvarar för att kontakta respektive bårhus ekonomiavdelning för att
få en kombikakod som överensstämmer med fakturaadress.
Vid avvikelse, använd avvikelserapporten i ”Handboken för omhändertagande av avlidna”
» www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/
Kvittens, se bilaga 6 i ”Handboken för omhändertagande av avlidna”
» www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/
Kommunen ska informera landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning om ändring av
telefonnummer för jourorganisation för stadsdelarna i Stockholm stad och övriga kommuner i
Stockholms län, med anledning av omhändertagande av anhöriga, barn, husdjur, egendom mm, se
bilaga 12 i ”Handboken för omhändertagande av avlidna”
» www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/

c. Landstingets ansvar
Stockholms läns landsting tar över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården och
kostnadsansvar för transport och bårhusförvaring av personer som avlidit inom kommunens
särskilda boendeformer vid följande fall:
- när en klinisk obduktion ska utföras
- när explosivt material, exempelvis en pacemaker, ska tas bort.
I samband med detta omhändertagande kommer den avlidne att balsameras utan att döds- boet
debiteras.
Av landstinget anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus.
Ansvarig läkare ska snarast etablera kontakt med ansvarig kommun i de fall det saknas företrädare
för dödsboet. Se bilaga 14 i ”Handboken för omhändertagande av avlidna”
» www.vardgivarguiden.se/omhandertagande/avliden/

2

Med kombikod avses ett kundregister över vårdenheter kombinerad inrättning, klinik och avdelningskod.
Koden används för att identifiera en vårdenhet till lägsta nivå
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5. Kostnad för omhändertagande och bårhusplats
Avgiften för bårhusvistelse beslutas av respektive vårdgivare3 som ansvarar för sin

bårhusverksamhet4.
Avgift 2017 – nuvarande priser
Karolinska Universitetssjukhusets laboratorieverksamhet (KUL),
Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge
Danderyds sjukhus AB
Södersjukhuset AB
Kostnad bårhusplats: 5 292,50 kronor exkl. moms
St Görans sjukhus AB, Unilabs AB,
Kostnad bårhusplats, normal: 4 348,71 kronor exkl. moms
Norrtälje sjukhus, Tio Hundra AB,
Kostnad bårhusplats: 5 599 kronor exkl. moms
Södertälje sjukhus AB,
Kostnad bårhusplats: 4 434 kronor exkl. moms
En årlig uppräkning av kostnaden sker i enligt med SKL:s prisindexuppräkning. LPi-K Unilabs AB
indexuppräkning sker vid varje årsskifte enligt vårdprisindex, vpi ca 2%.
Vårdgivaren har rätt att påföra kommun ev. tillkommande moms.
Balsamering av avlidna inom landstinget utförs mot en avgift som är beslutad av Landstingsfullmäktige
och det sker en årlig uppräkning av avgiften. För 2017 är avgiften 825 kr.

6. Tillgänglighet
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas.
Vid platsbrist eller ombyggnation förbehåller sig landstinget att kunna anvisa annat bårhus, än vad som
följer av närhetsprincipen.
Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om sina öppettider och regelverk.

7. Fakturering
Fakturan får endast avse kostnad inom ramen för denna överenskommelse. Fakturan får inte avse
oavslutade tjänster. All fakturering enligt denna överenskommelse ska ske månadsvis i efterskott, med
undantag för vad som särskilt anges i överenskommelsen. Fakturerat pris för tjänsterna ska följa denna
överenskommelse. Vårdgivare och kommun bör komma överens om rutiner för faktureringen.

8. Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har
förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades. Dröjsmålsränta
kan tas ut enligt gällande räntesats i räntelagen.

3

Med Vårdgivare avses landsting/kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som landstinget eller kommun
har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild närings-idkare som bedriver hälso- och sjukvård
4
Separat avtal föreligger mellan Norrtälje sjukhus Tiohundra AB och sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje (SON).
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9. Ansvar för skada eller förlust
Stockholms läns landsting tar inget ansvar för persedlar eller värdesaker som medföljer den avlidne i
samband med transport från boendet till aviserat bårhus.

10. Tvist
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk lag. Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som
avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

11. Uppföljning
Erfarenheterna av denna överenskommelse och dess rutiner ska följas upp årligen och
avvikelserapportering ska ske enligt bårhusens lokala avvikelsehanteringsrutiner. Företrädare från
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunförbundet Stockholms län (KSL) medverkar i
uppföljningen.

12. Revidering
Revidering och kontinuerlig uppdatering av denna överenskommelse sker i samråd mellan KSL och SLL
utifrån exempelvis nya författningar, lagstiftning, upphandlade entreprenörer och priser.

13. Avtalstid, uppsägning och omförhandling
Denna överenskommelse träder i kraft från och med 1 juli 2019 och gäller tills vidare.
Kommunens beslut om antagande är att likställas med undertecknande av överenskommelsen.
Protokollsutdrag skickas till Storsthlm.
Överenskommelsen kan sägas upp skriftligt med en uppsägningstid om sex (6) månader efter att det
skriftliga beskedet har mottagits. Omförhandling av överenskommelsen ska ske om någon part så
begär.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 161

Dnr: KS-0150/2019

33 (80)

Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm att anta
regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län
Beslutsunderlag
 Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm om regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län den 21 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 5 maj 2019
Sammanfattning
Kommunförbundet Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att
rekommendera kommunerna i länet att ställa sig bakom regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län.
Syftet med de regionala principerna är att hitta ett länsgemensamt förhållningssätt
för att åstadkomma fri rörlighet som underlättar för invånarna samt att ta fram en
rättvis fördelning av kostnaderna. Följande förslag på principer har tagits fram i
dialog med ansvariga för återvinningscentralerna i kommunerna och de kommunala
avfallsbolagen:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, sträva
efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar m.m. på ett enhetligt
sätt.
Stadsledningskontorets bedömning är att Sundbybergs stad ska ställa sig positiv till
de regionala principerna för samverkan kring ÅVC. Stadsledningskontoret
framhåller dock att kvittningssystem bör utformas så att samtliga kommuner
ansvarar för att utveckla och bygga återvinningscentraler i regionen samt att
principer för ekonomisk fördelning tas fram. Passersystem ska anpassas så att det är
lätt att göra rätt med sitt avfall.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stad ställer sig bakom regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att en gemensam
systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Ylva Engqvist/Karin Lindbom

2019-05-05
Dnr KS-0150/2019

1 (3)

Kommunstyrelsen

Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm att anta
regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län
Beslutsunderlag
 Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm om regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län den 21 februari 2019
 Stadsledningskontorets skrivelse den 5 maj 2019
Sammanfattning
Kommunförbundet Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att
rekommendera kommunerna i länet att ställa sig bakom regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län.
Syftet med de regionala principerna är att hitta ett länsgemensamt förhållningssätt
för att åstadkomma fri rörlighet som underlättar för invånarna samt att ta fram en
rättvis fördelning av kostnaderna. Följande förslag på principer har tagits fram i
dialog med ansvariga för återvinningscentralerna i kommunerna och de kommunala
avfallsbolagen:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, sträva
efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar m.m. på ett enhetligt
sätt.
Stadsledningskontorets bedömning är att Sundbybergs stad ska ställa sig positiv till
de regionala principerna för samverkan kring ÅVC. Stadsledningskontoret
framhåller dock att kvittningssystem bör utformas så att samtliga kommuner
ansvarar för att utveckla och bygga återvinningscentraler i regionen samt att
principer för ekonomisk fördelning tas fram. Passersystem ska anpassas så att det är
lätt att göra rätt med sitt avfall.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Sundbybergs stad ställer sig bakom regionala principer för återvinningscentraler
i Stockholms län och att verka för att en gemensam systemlösning som
möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.
Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Karin Lindbom
tf. avdelningschef

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
Ylva Engqvist/Karin Lindbom

2019-05-05
Dnr KS-0150/2019

2 (3)

Bakgrund
Kommunförbundet Storsthlms styrelse beslutade den 21 februari 2019 att
rekommendera kommunerna i länet att ställa sig bakom regionala principer för
återvinningscentraler i Stockholms län och att verka för att en gemensam
systemlösning som möjliggör fri rörlighet för medborgarna tas fram.
Återvinningscentralerna (ÅVC) är ett kommunalt ansvar och frågan om att utreda
förutsättningarna för en fri rörlighet för medborgare att kunna lämna sitt avfall i en
annan kommun än den egna är inte ny. En form av oreglerad fri rörlighet finns
sedan länge i ett antal kommuner men till priset av att kostnader felaktigt då belastar
ett annat avfallskollektiv än det som avfallslämnaren tillhör. Att hitta ett
länsgemensamt förhållningssätt för att åstadkomma fri rörlighet vilket underlättar
för medborgarna samt att ta fram en rättvis fördelning av kostnaderna har därför
varit syftet med att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för länets ÅVC:er.
Förslaget i korthet
Följande förslag på regionala principer har tagits fram i dialog med ansvariga för
återvinningscentralerna i kommunerna och de kommunala avfallsbolagen:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken,
sträva efter att på sikt utforma informationsskyltar, benämningar m.m. på
ett enhetligt sätt.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret ställer sig positiv till de regionala principerna för samverkan
kring återvinningscentraler och fri rörlighet mellan ÅVC:er. Samråd och avstämning
har skett med SÖRAB och SAVAB (stadens kommunala avfalls- och vattenbolag).
Kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby,
Upplands Väsby och Vallentuna äger tillsammans avfallsbolaget SÖRAB. Utöver
behandlingsansvaret för regionens avfall har kommunerna uppdragit bolaget att äga,
driva och utveckla återvinningscentraler och andra mottagningsanläggningar inom
ägarregionen.
Gällande föreslagna regionala principer så framhåller Stadsledningskontoret i
samråd att det är positivt med fri rörlighet mellan ÅVC:er i länet. Dock måste
principer för ekonomisk fördelning tas fram. Kvittningssystemet ska inte möjliggöra
för kommuner att ”köpa sig fria” från att bygga och utveckla återvinningscentraler
på bekostnad av andra kommuner som utvecklar utbudet. Ett kvittningssystem ska
därför inte ersätta kravet på utbud av återvinningsmöjligheter i kommunerna.
Passersystemen ska anpassas så att det är lätt att göra rätt med sitt avfall. Det finns
stor risk för ökad nedskräpning om det är svårt eller krångligt att bli av med sitt
avfall. Fri rörlighet ska därför inte hindras med passersystem som kräver särskilda
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3 (3)

passerkort eller liknande. Anpassade öppettider, fler ÅVC:er och ett kundnära
synsätt är i linje med kommunens avfallsplan.
Skyltning och benämning på ÅVC:er är, utöver en kommuns eller bolags profil och
varumärke, beroende av utbudet av sorteringsmöjligheter och de
behandlingsupphandlingar som är genomförda. Det är positivt att nomenklaturen är
lika under förutsättning att det avser samma fraktioner.
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1

Sammanfattning

1.1

Förslag till regionala principer för samverkan kring återvinningscentraler
Följande regionala principer föreslås:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring benämningar,
skyltning m.m. som gör verksamheten så enkel, bekväm och begriplig som
möjligt för privatpersoner och företag.

1.2

Bakgrund
Återvinningscentralerna (ÅVC), som i en del kommuner benämns kretsloppscentraler
eller returparker, har en viktig roll i avfallshanteringen. Där lämnar hushållen själva sitt
grovavfall, elavfall och farliga avfall. Mängden avfall som lämnas på
återvinningscentralerna har ökat kraftigt under de senaste åren.
Förutsättningarna för ÅVC-verksamheten har förändrats. Den har utvecklats mot mer av
återbruk och digitaliseringen har gett nya tekniska möjligheter när det gäller bl.a.
passersystem. Samtidigt har medvetenheten om betydelsen av att bedriva verksamheten
på bästa sätt för miljö och klimat blivit allt större.
Återvinningscentralerna är ett kommunalt ansvar. Stockholmsregionens 26 kommuner
har valt olika organisationsformer. Vissa har uppdragit åt gemensamma bolag att sköta
verksamheten. Det finns därför 12 ÅVC-ansvariga aktörer i länet av olika storlek. Den
praktiska organiseringen skiljer sig åt, med bl.a. olika former av passersystem med eller
utan bommar.
Stockholmsregionen är befolkningstät och många invånare har närmare till en
återvinningscentral i en annan kommun. Möjlighet att lämna avfall där det är lämpligast,
oberoende av kommungränser är till fördel för miljö och klimat samtidigt som det är
praktiskt för invånarna.
Storsthlm, som är den gemensamma organisationen för kommunerna i Stockholms län,
har uppdrag i sitt verksamhetsprogram att ta fram regionala principer för samverkan inom
ÅVC-verksamheten. En uppgift är att identifiera vilka principer som ska gälla för
interkommunalt utbyte av avfall.
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Denna rapport är framtagen av Sweco Society AB på uppdrag av Storsthlm. Ansvarig
konsult är Sven-Inge Nylund. Rapporten innehåller förslag till regionala principer för ÅVCverksamheten. I arbetet med rapporten har ingått dokumentstudier och intervjuer med
företrädare på chefsnivå i samtliga länets 12 ÅVC-ansvariga organ samt med ordförande
och VD i Avfall Sverige.

1.3

Slutsatser
•

Det är viktigt för klimat och miljö och för invånarnas bekvämlighet att
Stockholmsregionens invånare får en fri rörlighet när det gäller
återvinningscentraler. Man bör ha frihet att använda den ÅVC som är lämpligast,
oberoende av kommungränser.

•

Nuläget är inte tillfredsställande. Om inte frågan om fri rörlighet hanteras kommer
fler ÅVC-ansvariga organ att införa passersystem som hindrar, eller ger hög
kostnad, för privatpersoner som vill använda en ÅVC utanför det egna
avfallskollektivet. Därmed uppstår en ännu sämre situation än idag för klimat,
miljö och bekvämlighet.

•

Fri rörlighet kräver ekonomisk utjämning mellan de ÅVC-ansvariga organen. Det
är nödvändigt utifrån lagstiftning, men även för att den fria rörligheten ska kunna
accepteras i kommunerna.

•

Intervjuerna med de ÅVC-ansvariga organen visar att det finns en positiv
inställning till att åstadkomma fri rörlighet om det går att finna bra praktiska
lösningar.

•

Politiska beslut om principer, behövs för att arbete med genomförande ska
komma till stånd. Förslag till principer finns i 1.1 ovan.

•

De ÅVC-ansvariga organen tillsammans är bäst lämpade att svara för
genomförande, utifrån ett tydligt politiskt uppdrag. Intervjuerna bekräftar att det i
de ÅVC-ansvariga organen finns tillräckliga kunskaper och resurser.

•

Passersystem kan baseras på t.ex. bommar eller automatisk avläsning av
registreringsskyltar. Kombinationer är också möjliga och det är inte givet att den
fria rörligheten skulle kräva att alla ÅVC-ansvariga behöver ha samma lösning.

•

Passersystem behövs även fortsättningsvis vid de flesta ÅVC-anläggningarna,
bl.a. som grund för statistik, för att säkra företagens betalning och för
personalens arbetsmiljö. I länets yttre delar finns också ÅVC-anläggningar där
utnyttjandet från privatpersoner utanför avfallskollektivet bedöms vara marginell
och där även i övrigt behoven av reglering är mindre.

•

De tekniska förutsättningarna finns, och har blivit betydligt bättre genom att
digitaliseringen gett nya möjligheter. Det finns på marknaden olika tekniska
lösningar, tekniska framsteg sker snabbt och Stockholmregionens ÅVCansvariga organ är en tillräckligt stor del av marknaden för att kunna driva på
ytterligare utveckling.
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2

Återvinningscentraler i Stockholms län – nuläge, utmaningar och
utveckling

2.1

Nuläge
Kommunen ansvarar enligt miljöbalken för att hushållsavfall inom kommunen återvinns
eller bortskaffas. Kommunens hantering av hushållsavfallet finansieras normalt sett via
avfallstaxan. Avfallstaxan får inte finansiera insamling av avfall som ligger utanför det
kommunala renhållningsansvaret. Kommuner har ingen skyldighet att ta emot annat avfall
än hushållsavfall på återvinningscentraler. Vissa kommuner erbjuder företag att lämna
annat avfall än hushållsavfall på återvinningscentralerna, men hanteringen av detta
måste då finansieras på annat sätt än via avfallstaxan. 1
Återvinningscentralerna (ÅVC) har en viktig roll i avfallshanteringen. Där lämnar
hushållen själva sitt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Mängden avfall som lämnas på
återvinningscentralerna har ökat kraftigt under de senaste åren.
Systemet med återvinningscentraler (som i vissa kommuner benämns kretsloppscentraler
eller returparker) är utbyggt i alla länets kommuner. Tre ÅVC-ansvariga aktörer
dominerar:
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla,
Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och
Vallentuna. SÖRAB har dock inte hand om avfallshantering, inklusive
återvinningscentraler, för Stockholm.
SRV återvinning AB ansvarar för avfallshanteringen i Huddinge, Haninge, Botkyrka,
Salem och Nynäshamn.
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms kommun.
Dessa tre stora aktörer svarar för ÅVC-verksamheten i kommuner med totalt 1,8 miljoner
invånare. Övriga kommuner, som sköter sin ÅVC-verksamhet själva eller i samverkan
med annan kommun har drygt 0,5 miljoner invånare.
I tabellen nedan förtecknas samtliga länets kommuner, vilket ÅVC-ansvarigt organ de
tillhör, samt kommunernas invånarantal 30 juni 2018:

1

Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10, sid 7.
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Kommun
Ekerö
Nacka
Norrtälje
Vaxholm
Österåker
Sigtuna
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Salem
Stockholm
Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna
Nykvarn
Södertälje
Tyresö
Upplands-Bro
Värmdö
2.2

ÅVC-ansvarig
Ekerö kommun
Nacka vatten och avfall
Norrtälje kommun
Roslagsvatten
Roslagsvatten
Sigtuna Vatten och Renhållning
SRV
SRV
SRV
SRV
SRV
Stockholm Vatten och Avfall
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
SÖRAB
Telge Återvinning
Telge Återvinning
Tyresö kommun
Upplands-Bro kommun
Värmdö kommun

Invånarantal
28 067
102 499
61 357
11 944
44 428
47 659
92 145
88 975
110 885
28 160
16 806
955 397
32 976
77 412
47 472
72 301
80 304
49 910
70 937
45 099
33 340
10 773
96 684
47 748
28 358
44 027

Utmaningar
Frågan om återvinningscentralernas framtid innehåller många utmaningar. Bland dem är
hänsynen till klimat och miljö, invånarnas praktiska användning och kostnadseffektiviteten
viktiga.
Ett antal ytterligare utmaningar listades av Storsthlm 2017 utifrån möten med SÖRAB,
Stockholm Vatten och Avfall och SRV:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3

Statistik om besök, avfallsmängder och kostnader är bristfällig
Kapaciteten räcker inte för en växande stad
Mark är en bristvara
Anläggningar behöver flyttas eller stängas
Andelen återvunnet material är för låg
Företagsavfall bedöms orsaka merkostnader
Systemperspektivet är inte fullständigt
Hot, våld och stölder på ÅVC-anläggningar
Kunskapen om människors beteende behöver öka
Utredning om insamlingsansvar för förpackningar och tidningar
Hantering av avfallet efter insamling
Kontroll och mätning av gas, vatten, buller, sediment etc.
Nya bostadsområden är inte alltid tillgängliga för avfallshantering

Företagens avfall
Företagen ansvarar själva för sitt avfall och ska se till att det transporteras och behandlas
på lagenligt sätt. Kommunen är därför inte skyldig att ta emot företagens avfall på
återvinningscentralerna, men kan välja att göra det mot betalning. Det förekommer både
att man tar emot sådant företagsavfall som lämpar sig för återvinningscentralens
verksamhet och att man helt avvisar företag som därmed hänvisas till kommersiella
företag som tar hand om företagsavfall av olika slag.
Det är angeläget att företagen i regionen har möjligheter att få sitt avfall omhändertaget i
former som är bra för miljö och klimat, och samtidigt kostnadseffektivt. I den mån detta
leder till att återvinningscentraler tar emot företagsavfall ska företagen betala för sitt avfall
så att det inte belastar avfallskollektiven ekonomiskt. Ett av skälen för passersystem är att
de ger ökad möjlighet att identifiera och fakturera företag.

2.4

Utveckling
En utveckling pågår mot att återbruk får en mer central roll i återvinningscentraler. Ett
exempel som ofta hänvisas till är Eskilstuna, med ReTuna Återbruksgalleria där personal
tar emot inlämnade saker och delar ut dem till återbrukande butiker i gallerian, som
reparerar och säljer vidare.
I Stockholms län är SÖRABs anläggning Stockby Returpark på Lidingö ett exempel på en
modern anläggning med höga ambitioner när det gäller återbruk.
Flera ÅVC-ansvariga organ har infört enklare modeller för återbruk i form av t.ex. en
mindre byggnad på återvinningscentralen, där privatpersoner kan lämna saker och andra
kan ta dem med sig. Efter hand plockar sedan personalen bort sådant som inte röner
någon efterfrågan.
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Utmaningar när det gäller utvecklingen mot mer avancerade former för återbruk är
tillgången på mark, särskilt när det gäller att utöka verksamhet på befintliga
återvinningscentraler, samt att få en hållbar ekonomi i verksamheten.
En annan utvecklingstrend är mot mer flexibla former för att ta emot grovavfall och
elavfall. Mobila ÅVC-anläggningar, mini-anläggningar, kvartersnära och vid gångstråk,
erbjudanden om hushållsnära hämtning m.m. är varianter som finns eller övervägs.

3

Passersystem
Passersystem vid Återvinningscentraler kan vara av olika slag. Två huvudalternativ, som
också kan kombineras, är
•

bommar, kombinerade med avläsning av passerkort eller körkort.

•

automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar, på liknande sätt som för
trängselskatt och för parkering vid en del större köpcentra.

Passersystem på återvinningscentraler är på väg att införas på flertalet
återvinningscentraler i landet, enligt Avfall Sverige.2 Passersystem möjliggör exempelvis
kontroller, begränsning av antalet besökare inne på anläggningen vid samma tidpunkt,
insamling av statistik, samfakturering och företagsbetalning.
Bland fördelar med passersystem nämns i Avfall Sveriges rapport att statistik kan
användas för att styra öppettider och bemanning, att antalet taxebaserade besök kan
begränsas, att andelen betalande företag ökar, att det blir bättre flöden på ÅVC, att man
kan hantera besök från andra kommuner, att obemannade ÅVC kan införas, samt färre
konfliktsituationer för personalen.
Bland nackdelar presenteras att de är kostsamma att införa, att besökare blir oroliga och
att systemen kräver stabil internetuppkoppling. Det varnas också för en allmän övertro till
vilka utmaningar ett passersystem kan lösa.
Till de effekter som beskrivs i Avfall Sveriges rapport kan läggas att i en storstadsregion
riskerar passersystemen att leda till att de som förlorar möjligheten att fritt besöka
återvinningscentraler kan frestas använda sämre sätt att bli av med sitt avfall, eller
kommer att åka längre sträckor med bil med ökade utsläpp som följd.
Av de tre stora ÅVC-ansvariga aktörerna i länet har en, SRV, sedan länge ett
bomsystem. Stockholm Vatten och Avfall förberedde i ett skede också bomsystem, men
det infördes inte. SÖRAB har bibehållit fri inpassering. Bland övriga kommuner har
ungefär hälften bomsystem.

2

Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10, sid 3ff.
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Tabellen nedan innehåller en förteckning över nuläget:
ÅVC-ansvarig

Bomsystem

Passerkort/körkort
för privata besök

Fotografering
nummerplåtar

Ekerö kommun

Ja

Passerkort, ingen
maxgräns.

Nej

Nacka vatten och avfall

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC3

Norrtälje kommun

Nej

Nej

Nej

Roslagsvatten

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC4

Sigtuna Vatten och
Renhållning

Nej5

Nej

Nej

SRV

Ja

Nej

Nej

Stockholm Vatten och Avfall

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC6

SÖRAB

Nej

Nej

Ja, på vissa
ÅVC7

Telge Återvinning

Ja

Passerkort med
maxgräns

Nej

Tyresö kommun

Ja

Passerkort med
maxgräns

Upplands-Bro kommun

Ja

Körkort8

Nej

Värmdö kommun

Nej

Nej

Nej

3

Nacka har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på två av tre ÅVCanläggningar
4 Roslagsvatten har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på ÅVC i Österåker.
ÅVC i Vaxholm har för närvarande inte något passersystem.
5 Sigtuna har inte bommar på nuvarande ÅVC. En ny kommer att ersätta, och då kan
frågan om bomsystem bli aktuell.
6 Stockholm testar automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar på två anläggningar,
Bromma och Sätra.
7 SÖRAB har automatisk avläsning av bilarnas nummerskyltar. Av kostnadsskäl finns det
dock inte på alla anläggningar.
8 Den som saknar körkort och tillhör avfallskollektivet kan beställa ett besökskort från
kommunens Kontaktcenter.
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Bland de ÅVC-ansvariga organ som har bomsystem förekommer dels att den besökande
privatpersonen får visa körkort i en läsare, dels kortsystem där den som tillhör
avfallskollektivet får ett kort som i vissa kommuner/ÅVC-ansvariga organ gäller för
obegränsat antal besök, medan man i andra kommuner har gjort begränsningar till ett
visst antal besök per år. Begränsningen i antal besök ligger på ganska hög nivå (t.ex. 1825 st), så skälet till begränsningen synes främst vara att hålla tillbaka förekomsten av
besök från företag där man legitimerar sig som privatperson.

4

Behovet av regionala principer för ÅVC-verksamheten
Återvinningscentralerna har en viktig roll och ska uppfylla många krav. De bör

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara klimateffektiva
Bidra till en god yttre miljö
Öka andelen återvunnet och återanvänt material
Vara kostnadseffektiva
Ha avgiftssystem för företag som gör att dessa betalar sin del av
återvinningscentralernas kostnader
Vara organiserade så att det blir en rättvis fördelning av kostnader mellan
kommunerna
Vara enkla, bekväma och begripliga för invånarna
Vara enkla, bekväma och begripliga för företagen
Ha en bra arbetsmiljö och säkerhet för personal och brukare

Syftet med att ta fram regionala principer för samverkan är att hitta former för
verksamheten som bidrar till att förväntningarna ovan kan nås. Det ska ske med hänsyn
till kommunernas självbestämmanderätt, en rättvis kostnadsfördelning mellan
kommunerna och respektive kommuners och samverkansorganisationers uppfattningar,
uppbyggda system och gjorda investeringar.
Behovet av att hitta gemensamma principer, och de system som krävs för att göra
verklighet av dem, är störst i de inre, mest tätbebyggda, delarna av regionen. Det är där
som behovet är störst av att kunna besöka en annan återvinningscentral än den som
finns i den egna kommunen. Där man inte har någon form av passersystem fungerar
detta redan nu – men till priset av att kostnaden tas av ett avfallskollektiv som individen
inte tillhör.
Flera stora aktörer har dock passersystem, och fler är på väg att införa någon typ av
system.
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Skälen för en fri rörlighet, dvs att länets invånare kan besöka valfri återvinningscentral
över kommungränserna, handlar om
•

Klimat och miljö. Fri rörlighet ger kortare resor och därmed lägre utsläpp. Risken
minskar för att avfall dumpas på olämpliga platser.

•

Invånarnas bekvämlighet och effektiva tidsanvändning.

Om en överenskommelse görs av kommunerna i Stockholms län om fri rörlighet måste
denna kompletteras med rättvisande kostnadsfördelning.
En ekonomisk utjämning, ”kvittning”, ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven
på ett rättvisande sätt. Detta är nödvändigt, dels för att den fria rörligheten ska kunna
accepteras i kommunerna, dels på grund av lagstiftning. Avfallstaxan får inte finansiera
insamling av avfall som ligger utanför kommunens renhållningsansvar.
En fri rörlighet med ekonomisk utjämning skulle också kunna underlätta optimering av
ÅVC-anläggningars placering i regionen. Nya platser för större anläggningar behövs, bl.a.
för att vidga möjligheter till återbruk och för att regionens invånarantal ökar. Det är
samtidigt svårt att finna mark som är lämplig ur verksamhets- och
kommunikationssynpunkt och kan accepteras av omgivningen. Om återvinningscentraler
kan placeras optimalt i samverkan mellan flera ÅVC-ansvariga organ är det en stor fördel.
En ytterligare princip som följer av fri rörlighet är att det bör vara enkelt, bekvämt och
begripligt för privatpersoner och företag var man kan lämna sitt avfall och vad som gäller
när man gör det. De ÅVC-ansvariga organen bör därför sträva efter att på sikt samlas
kring benämningar, skyltutformning m.m. Detta är inte något som är nödvändigt och
det kan verkställas successivt när man har skäl att förnya skyltning och annan
information.
I vissa intervjuer har också framförts att det skulle vara en fördel att hitta regionala
lösningar kring företagsavfall och samarbetsformer kring upphandling för återvinning av
olika avfallsfraktioner.

5

Förslag till regionala principer för samverkan kring
återvinningscentraler
Följande regionala principer föreslås med hänvisning till ovanstående:
1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler
(ÅVC) oberoende av kommungränser. Fri rörlighet ska råda.
2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att
kostnader för privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar
avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.
3. De ÅVC-ansvariga organen bör sträva efter att på sikt samlas kring benämningar,
skyltning m.m. som gör verksamheten så enkel, bekväm och begriplig som
möjligt för privatpersoner och företag.
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6

Förutsättningar för förändring i enlighet med de föreslagna regionala
principerna
Det bör finnas förutsättningar för en bred politisk konsensus i kommunerna kring motiven
för principerna - hänsyn till klimat och miljö samt enkelhet och bekvämlighet för länets
invånare. Principen om ekonomisk utjämning av nettokostnaderna för den fria rörligheten
har lagstöd och torde därför vara okontroversiell.
I jämförelse med nuläget kommer några ÅVC-ansvariga organ sannolikt att få ökade
kostnader, medan andra får en intäkt som motsvarar de kostnader man idag har för att
invånare från andra kommuner besöker anläggningarna. Mot det står att tendensen är att
allt fler ÅVC-ansvariga organ skaffar passersystem och därmed får möjlighet att stoppa,
eller fakturera, individer som besöker ÅVC utan att tillhöra det egna avfallskollektivet.
Effekten av en utebliven fri rörlighet skulle därmed bli att medlemmarna i varje
avfallskollektiv med tiden hänvisas till de egna ÅVC-anläggningarna. Kollektiven får
därmed ta fullt ansvar för de kostnader som uppstår för sina medlemmar utan att de
positiva effekterna för klimat, miljö och bekvämlighet uppstår.
En praktisk konsekvens av att principerna antas skulle bli att man måste komma överens
om vilket pris som ska gälla mellan avfallskollektiven för dem som väljer att använda en
extern ÅVC. Sådana prislistor har dock kunnat upprättas mellan kommunerna i andra
sammanhang, t.ex. när det gäller fritt val av gymnasieskola i regionen.
En genomgång behöver också ske av vilka investeringar som skulle behöva göras i hårdoch mjukvara. I detta uppdrag har inte några förslag till tekniska lösningar tagits fram. Att
döma av intervjuerna med samtliga ÅVC-ansvariga organ, och av den rapport om
passersystem som tagits fram av Avfall Sverige 9 torde tekniska lösningar finnas eller gå
att få fram. Det är heller inte givet att alla ÅVC-ansvariga organ måste ha samma
passersystem (t.ex. bommar eller inte bommar). Den statistik som ska ligga till grund för
ekonomisk utjämning kan tas fram detaljerat genom passersystemen, men kan också ske
mer schablonmässigt genom någon typ av undersökningar med vissa tidsintervall.
Kommuner som bedömer att man har särskilt liten överströmning från andra kommuner
kan också välja att ta emot fakturor för egna invånare som besöker externa ÅVC utan att
investera i egen utrustning för att göra motsvarande fakturering.

7

Slutsatser
•

9

Det är viktigt för klimat och miljö och för invånarnas bekvämlighet att
Stockholmsregionens invånare får en fri rörlighet när det gäller
återvinningscentraler. Man bör ha frihet att använda den ÅVC som är lämpligast,
oberoende av kommungränser.

Passersystem på återvinningscentraler, Avfall Sverige Rapport 2018:10.
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•

Nuläget är inte tillfredsställande. Om inte frågan om fri rörlighet hanteras kommer
fler ÅVC-ansvariga organ att införa passersystem som hindrar, eller ger hög
kostnad, för privatpersoner som vill använda en ÅVC utanför det egna
avfallskollektivet. Därmed uppstår en ännu sämre situation än idag för klimat,
miljö och bekvämlighet.

•

Fri rörlighet kräver ekonomisk utjämning mellan de ÅVC-ansvariga organen. Det
är nödvändigt utifrån lagstiftning, men även för att den fria rörligheten ska kunna
accepteras i kommunerna.

•

Intervjuerna med de ÅVC-ansvariga organen visar att det finns en positiv
inställning till att åstadkomma fri rörlighet om det går att finna bra praktiska
lösningar.

•

Politiska beslut om principer, behövs för att arbete med genomförande ska
komma till stånd. Förslag till principer finns i avsnitt 5 ovan.

•

De ÅVC-ansvariga organen tillsammans är bäst lämpade att svara för
genomförande, utifrån ett tydligt politiskt uppdrag. Intervjuerna bekräftar att det i
de ÅVC-ansvariga organen finns tillräckliga kunskaper och resurser.

•

Passersystem kan baseras på t.ex. bommar eller automatisk avläsning av
registreringsskyltar. Kombinationer är också möjliga och det är inte givet att den
fria rörligheten skulle kräva att alla ÅVC-ansvariga behöver ha samma lösning.

•

Passersystem behövs även fortsättningsvis vid de flesta ÅVC-anläggningarna,
bl.a. som grund för statistik, för att säkra företagens betalning och för
personalens arbetsmiljö. I länets yttre delar finns också ÅVC-anläggningar där
utnyttjandet från privatpersoner utanför avfallskollektivet bedöms vara marginell
och där även i övrigt behoven av reglering är mindre.

•

De tekniska förutsättningarna finns, och har blivit betydligt bättre genom att
digitaliseringen gett nya möjligheter. Det finns på marknaden olika tekniska
lösningar, tekniska framsteg sker snabbt och Stockholmregionens ÅVCansvariga organ är en tillräckligt stor del av marknaden för att kunna driva på
ytterligare utveckling.
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Rekommendation från Länsstyrelsen i Stockholms län att anta
överenskommelse om gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen - En trygg, säker och
störningsfri region
Beslutsunderlag
 Stadsledningskontorets skrivelse 9 maj 2019
 Målbild 2019-2022 inför antagande 1.0
Sammanfattning
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs
fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och
framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.
Från och med 2015 övergick projektet till linjen i och med beslutet om att skapa
(SSR) Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam avtalsorganisation.
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 1 mars 2019 rekommenderat aktörerna
inom Samverkan Stockholmsregionen att anta en överenskommelse om gemensam
målbild 2019-2022 för en trygg, säker och störningsfri region. De föreslagna
målformuleringarna i överenskommelsen utgör övergripande styrning av det
gemensamma arbetet under perioden 2019-2022.
Målformuleringarna har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både
samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och
ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att
erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter
kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete
inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
Stadsledningskontorets bedömning
Under år 2019 kommer stadens kostnader som är kopplade till arbetet inom ramen
för rekommendationen att finansieras via det statliga bidraget för krisberedskap. För
åren 2020 - 2022 kommer finansieringen av detta arbete att behöva hänskjutas till
budgetberedningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Överenskommelse från Länsstyrelsen i Stockholms län om gemensam
målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen - En trygg, säker och
störningsfri region, antas.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret

2019-05-09
Dnr KS-0181/2019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Rekommendation från Länsstyrelsen i Stockholms län att anta
överenskommelse om gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen - En trygg, säker och
störningsfri region
Beslutsunderlag
 Stadsledningskontorets skrivelse 9 maj 2019
 Målbild 2019-2022 inför antagande 1.0
Sammanfattning
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller
plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs
fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och
framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.
Från och med 2015 övergick projektet till linjen i och med beslutet om att skapa
(SSR) Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam avtalsorganisation.
Länsstyrelsen i Stockholms län har den 1 mars 2019 rekommenderat aktörerna
inom Samverkan Stockholmsregionen att anta en överenskommelse om gemensam
målbild 2019-2022 för en trygg, säker och störningsfri region. De föreslagna
målformuleringarna i överenskommelsen utgör övergripande styrning av det
gemensamma arbetet under perioden 2019-2022.
Målformuleringarna har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både
samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och
ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att
erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter
kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete
inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
Stadsledningskontorets bedömning
Under år 2019 kommer stadens kostnader som är kopplade till arbetet inom ramen
för rekommendationen att finansieras via det statliga bidraget för krisberedskap. För
åren 2020 - 2022 kommer finansieringen av detta arbete att behöva hänskjutas till
budgetberedningen.

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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Dnr KS-0181/2019
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Överenskommelse från Länsstyrelsen i Stockholms län om gemensam
målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen - En trygg, säker och
störningsfri region, antas.

Jan Eriksson
tf stadsdirektör

Daniel Stamnell
säkerhetschef
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Sammanfattning och läsanvisning
Detta dokument, Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen, sammanfattar
förutsättningarna för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen under perioden
2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och
överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet
under den kommande perioden 2019-2022. De gällande dokument som utgör grund för arbetet är:
•
•
•
•

Avsiktsförklaringen En trygg, säker och störningsfri region
Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan
Modellbeskrivning, bilaga till överenskommelse, (uppdat. dec -18)
Gemensamma förmågor, (uppdat. dec -18)

Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan
Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både samordnande och inriktande nivå.
Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga
energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver
aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla
de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
Utifrån det förändrade omvärldsläget fattade regeringen inför 2016 beslut om återupptagen
totalförsvarsplanering och återuppbyggande av ett civilt försvar med samhällets krisberedskap som grund.
Givet detta avser det aktörsgemensamma arbetet och målformuleringarna för kommande period att i
tillämpliga delar täcka in eller i övrigt stödja de gemensamma behoven som beskrivs i dokumenten Högre
regional grundsyn för Militärregion Mitt (Försvarsmakten och Länsstyrelserna inom Mellersta
militärregionen) samt Regional strategi för civilt försvar (Länsstyrelsen i Stockholm).
Länsstyrelsen har vid höjd beredskap befogenheter att leda det civila försvaret. De strukturer som vi
aktörer tillsammans byggt upp för inriktning och samordning inom Samverkan Stockholmsregionen är
händelse- och mandatsoberoende. De kommer således även att nyttjas vid de händelser där
samverkansledning övergår till direkt ledning, t.ex. som förhållandena vid tider av höjd beredskap.
Måldokumentet ska gälla under fyra år varför utformning av målen medvetet formulerats inriktande
snarare än i kvantitativa termer. Utformning av mätbarhet och måluppfyllnad har hänvisats till det årliga
verksamhetsplaneringsarbetet och dess tänkta aktiviteter. VP-processen styrs och beslutas av regionala
chefsgruppen vilket ger möjlighet för aktörerna att med full insyn styra ambition och uppföljning av
arbetet. Kopplat till aktörernas ambition kommer även resursfrågan att diskuteras i samband med detta.
Stor utveckling av samhällets samlade förmåga till hantering av samhällsstörningar har skett under den
relativt korta tid regionens aktörer tillsammans har bedrivit strukturerat arbete inom Samverkan
Stockholmsregionen. Vi ser fram emot att gemensamt fortsätta denna utvecklingsresa med avstamp i de av
parterna gemensamt formulerade målbilderna som redovisas i detta dokument.

Sven Erik Österberg
Landshövding, Ordförande regionala rådet
Patrik Åhnberg
Samhällsbyggnadsdirektör, Ordförande regionala chefsgruppen
Ola Slettenmark
Samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen
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Målbild 2019–2022, Samverkan Stockholmsregionen
Inledning
Vad är Samverkan Stockholmsregionen
Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan samhällsaktörer i Stockholmsregionen
som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Samverkan Stockholmsregionen ägs, drivs,
bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar. Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten
att varje enskild aktör själv har begränsat handlingsutrymme och begränsade resurser att hantera
händelser och störningar i regionen och att vi står starka tillsammans. Samverkan Stockholmsregionen är
att betrakta som en gemensam infrastruktur där gemensamma processer, metoder och resurser verkar för
att underlätta och stödja aktörerna i att de ska nå de övergripande målen och de konkreta leveranser som
krävs för att åstadkomma reell skillnad i samhället i samband med olika former av samhällsstörningar.
Övergripande målsättning - förväntade effekter och resultat
Samverkan Stockholmsregionen syftar till att säkra en hållbar effektiv samverkan och en ökad gemensam
förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser i Stockholmsregionen Den övergripande målsättningen1
för Samverkan Stockholmsregionen målsättningen lyder:
Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd
beredskap. Detta sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samt inrikta och
samordna regionens resurser för att kunna förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade
händelser.

Målbilden uppnås genom att upprätthålla beredskap i funktionella nätverk, bedriva ständig
omvärldsbevakning för snabb och proaktiv aktivering, inrikta och samordna arbetet utifrån samlad regional
lägesbild samt genom att samordna kommunikation. Arbetet följs upp kontinuerligt och utvecklas genom
erfarenheter och lärande.
Deltagande parter
Samverkan Stockholmsregionen består i början av 2019 av följande parter utan inbördes ordning:
Länsstyrelsen Stockholm, länets 26 kommuner, Stockholms läns landsting, Polismyndigheten Region
Stockholm, Försvarsmakten Mellersta Militärregionen, SOS Alarm, Trafikverket, Kustbevakningen,
Stockholms hamnar samt kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar, Södertörns
brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda. Fler aktörer kan tillkomma både som ordinarie medlemmar
och som associerad medlem.
Målbild 2019-2022 - bakgrund
De grundläggande dokumenten för Samverkan Stockholmsregionen, Avsiktsförklaringen från 2014 och
Överenskommelsen från 2015, gäller tills vidare. Som styrning och prioritering för det gemensamma
arbetet över tid ingår att formulera gemensamma målbilder. Dessa ska omfatta kommande fyraårsperiod
och uppdateras i samband med ny mandatperiod. Att regelbundet se över och tydliggöra inriktning och
ambitionsnivå för verksamheten är nödvändigt för att säkra att den verksamhet som bedrivs är
ändamålsenlig och ger största möjliga aktörs- och samhällsnytta. Den 1 januari 2019 har det gått fyra år av
verksamhet sedan Samverkan Stockholmsregionen togs i löpande drift. Detta är därmed den första
formulerade målbilden för arbetet sedan övergripande mål, ambitionsnivå och rambudget sattes för
arbetet år 2015.
Gemensam målbild 2019–2022 - Samverkan Stockholmsregionen tydliggör fokus och prioriteringar för den
aktörsgemensamma verksamheten för åren 2019–2022. Målbilden har tagits fram med utgångspunkt i
utvärderingar av händelser och övningar, diskussioner i ordinarie möten för de olika samverkansnivåerna
samt genom särskilda målbilds-workshops för samtliga 37 aktörer på inriktande och samordnande nivå.
Målbilden har därefter presenterats och fastslagits av Regionala rådet.
1

Den övergripande målsättningen för Samverkan Stockholmsregionen har aktualiserats jämfört med den som står i
avsiktsförklaringen för att anpassas till rådande förutsättningar med pågående totalförsvarsplanering
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Förutsättningar
Stockholmsregionen är en av Europas mest attraktiva och framgångsrika regioner. Företagandet är starkt,
forskningen, utbildningen och innovationsförmågan av högsta klass. En tredjedel av Sveriges ekonomiska
tillväxt skapas här. Sett till befolkningsmängd är Stockholm landets största län och även en av Europas
befolkningsmässigt snabbast växande regioner. I dagsläget bor ca 2,3 miljoner människor, en femtedel av
Sveriges befolkning, i länets 26 kommuner. I Stockholmsregionen föds många barn och länets
attraktivitet bidrar också till fortsatt hög inflyttning både från andra delar av landet och från andra delar av
världen. Stockholmsregionen är samtidigt, i likhet med många andra växande globala städer, en stad med
tydliga sociala och ekonomiska skillnader med påföljande utmaningar.
Stockholmsregionen har också en komplex infrastruktur och transporterna ökar på vägar, järnvägar, i
kollektivtrafik och med sjöfart. Små störningar kan få stora konsekvenser, vilket innebär en särskild
utmaning för många samhällsaktörer. I huvudstadsregionen finns också flera av landets viktiga funktioner
såsom riksdag, regering, statliga myndigheter och annan nationellt samhällsviktig verksamhet vilket ställer
ytterligare krav. Stockholmsregionens sammantagna förutsättningar gör att resurser behöver användas
effektivt för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner genom hela hotskalan.
Samhällsutmaningarnas omfattning och komplexitet gör att varje enskild aktör har begränsat
handlingsutrymme och därför är det av största vikt att samhällsaktörer i regionen har en väl fungerande
samverkan. Aktörerna behöver dela information om utmaningar, problem och samverkansbehov för att nå
målet om en trygg, säker och störningsfri region. Idag sker en stor del av regionens samverkan gällande
krisberedskap inom avtalsorganisationen Samverkan Stockholmsregionen. Att höja samverkansförmågan
bland aktörer med en roll inom Stockholmsregionens krisberedskap, och nu även med viktiga roller i
Sveriges totalförsvarsplanering, är ett ständigt och pågående utvecklingsarbete.

Gemensamma utgångspunkter
Genom undertecknandet av avsiktsförklaringen har parterna kommit överens om gemensamma
utgångspunkter som innebär att arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen:
•
•
•
•

Bygger på ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda organisationens
förutsättningar, parallellt med ett tydligt fokus på samhällsnyttan
Har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar som ett
komplext samhälle skapar
Skapar effektivitet i det gemensamma arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av andras
erfarenheter och kompetenser för att stödja den egna verksamheten
Förutsätter att varje aktör har ett eget ansvar, men bidrar till ett koordinerat agerande och beslutsfattande
genom att, tillsammans med övriga aktörer, inrikta och samordna det gemensamma regionala arbetet.

I det gemensamma ansvaret ingår att:
•
•
•
•

Förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer
Representera i regionala samverkansfora
Identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser
Löpande pröva möjligheten att dela resurser och kompetens
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Verksamhetens grunder
Verksamheten inom SSR vilar på en modell som utvecklas löpande utifrån identifierade behov och lärande.
Ägarforum utgörs av Regionala rådet som leder den långsiktiga utvecklingen genom att fastställa fleråriga
planer och program samt fattar gemensamma överenskommelser. Regional rådet leds av landshövdingen
och deltagarna är de yttersta beslutsfattarna hos aktörerna och utgörs av kommunstyrelseordförande,
myndighetschef eller motsvarande i de olika organisationerna.
Grunderna i samverkansmodellen består av följande komponenter:
•

Deltagande parter med eget ansvar
En viktig utgångspunkt i arbetet är självständiga aktörer som aktivt bidrar med sitt engagemang, sina
erfarenheter och sina kunskaper i det gemensamma arbetet. Alla aktörer behöver löpande pröva
behovet av samverkan och ge signaler om det finns behov av detta, både inför, under och efter
händelser och skeenden.

•

Tre samverkansnivåer - i ordinarie och aktiverat läge2
Samverkan bedrivs genom tre samverkansnivåer:
Regionalt inriktande nivå, Regionalt samordnande nivå, samt Verkställande nivå.
För de olika samverkansnivåerna finns forum som utgår från uppdrag och mandat och som arbetar
utifrån två perspektiv – ordinarie läge respektive aktiverat läge.



•

Ordinarie läge definieras som den samverkan som är planerad med utgångspunkt i Målbild och
årliga verksamhetsplaner. I ordinarie läge sker all förmågeutveckling och uppföljning.
Aktiverat läge definieras som samverkan inför, under eller efter händelser och skeenden som
krävs för att hantera dessa och samhällets samlade behov och ej ryms inom ordinarie forum

Gemensamma grundförmågor
Den övergripande målbilden har konkretiserats genom fem gemensamma grundförmågor – för varje
grundförmåga finns ett antal definierade delförmågor med angiven lägsta nivå. Grundförmågorna3 är:
1)
2)
3)
4)

Aktivera aktörsgemensamt arbete
Informationsdela och skapa samlad lägesbild
Samordna aktörsgemensamt arbete
Inrikta aktörsgemensamt arbete
5) Samordna och inrikta kommunikation

•

Förberedda regionala inriktningar
För ett antal typhändelser finns förberedda regionala inriktningar som ska ligga till grund för hur
regionen initialt hanterar en sådan typhändelse och som stöd för den fortsatta inriktningen av det
gemensamma arbetet.

•

Gemensamma metoder och arbetssätt
De gemensamma grundförmågorna och regionala inriktningar omsätts genom gemensamma metoder
och arbetssätt. Exempel på detta är rutiner för aktivering av samverkan, mallar för lägesbild och
arbetet i samverkansstab.

2

I dokument Modellbeskrivning - Samverkan Stockholmsregionen fördjupas beskrivning av struktur och representation i olika
forum samt valda arbetssätt och metoder
3 Dokument Aktörsgemensamma grundförmågor - Samverkan Stockholmsregionen beskriver förmågor och delförmågor som
krävs för att realisera den gemensamma målbilden.
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•

Gemensamma koordineringsresurser
Samfinansierade resurser driver och faciliterar det gemensamma arbetet. I ordinarie läge utgörs dessa
av personal i ett samordningskansli, i aktiverat läge utgörs de av Regional samverkanskoordinator i
beredskap samt kommunikationssamordningsfunktion. Resurserna agerar på uppdrag av Regionala
chefsgruppen och verkar för att samverkan ska leda till effekter i form av inriktning och samordning
och i övrigt realisera beslutade målbilder.

•

Samordnad kommunikation
Samordnad kommunikation är en integrerad del av arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen med
målet att ge relevant, kvalitetssäkrad och snabb information vid händelser i regionen och ska bidra till
önskad effekt i den gemensamma hanteringen.

•

Gemensamma teknik- och ledningsstöd
Ett antal teknik- och ledningsstöd används gemensamt för att möjliggöra informationsdelning och
kommunikation mellan verksamheterna så väl i ordinarie som i aktiverat läge. Exempel på detta är
Telefonkonferenssystem, WIS och RAKEL. Nya system kan tillkomma. Tekniklösningar ställer krav på
tillgänglighet, färdighet och beredskap.

•

Gemensam samverkansetablering
Vid behov kan berörda aktörer inför eller under en händelse samlokaliseras för att i en robust och
anpassad miljö effektivt dela information och bedriva fördjupad samordning. Detta sker i
samverkansstab på samordnande nivå och operatörskluster på verkställande nivå.

•

Gemensamma övningar och utbildningar
Genom att öva tränas de färdigheter som utvecklats gemensamt. Övningar syftar till en effektivare
hantering och till att identifiera ytterligare utvecklingsbehov. Med gemensamma utbildningar omsätts
lärdomar och justerade metoder i faktisk förmåga att nå målet om en trygg, säker och störningsfri
region.

•

Uppföljning, lärande och förmågeutveckling
Genom att bedriva löpande arbete inom olika utvecklingsområden, temaområden och arbetsgrupper
sker utveckling och förbättring. Till grund för detta ligger lärande från omvärldsbevakning och
erfarenheter av gemensam hantering av händelser. Parterna följer kontinuerligt själva upp gemensam
hantering av händelser och beställer mer omfattande utvärderingar vid särskilda händelser. Det
gemensamma lärandet omsätts genom beslutade aktiviteter och åtgärder av aktörerna till ökad
förmåga via kontinuerligt förändringsarbete.
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Gemensamma målsättningar 2019–2022
Aktörerna bedriver en ständig utveckling och förbättring inom hela det aktörsgemensamma området.
Kopplat till detta finns områden som är grundläggande och förutsättningsskapande för arbetet men som
behöver fortsätta att utvecklas och förankras under ovan nämnda period. Dessa utgörs av:


Det gemensamma arbetet stöds av ändamålsenliga rutiner, arbetssätt och mötesformer och
kopplas effektivt till arbetet hos respektive aktör.



Samverkan Stockholmsregionen är känt hos aktörerna som en viktig del i regionens krisberedskap
och relevanta funktioner och personer har god kunskap om samverkanssystemet.



Roller och ansvar inom och mellan beslutade samverkansnivåer är kända och tydliga och i det
gemensamma arbetet representeras respektive aktör av den funktion som har rätt mandat för att
verka inom aktuell samverkansnivå.

Med detta som en grund är parterna överens om prioriterad målbild och ambitionsnivå för de kommande
fyra åren. Målformuleringarna presenteras nedan, under varje målformulering ges en förtydligande text.

Grundförmågor
Aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen uppfyller de krav som satts upp gemensamt i form av de fem
grundförmågeområdena i aktiverat läge.
För att kunna omsätta den övergripande målbilden har följande fem gemensamma grundförmågor definierats (se dokument
Gemensamma Förmågor):
-

Aktivera aktörsgemensamt läge
Informationsdela och skapa samlad lägesbild
Samordna aktörsgemensamt arbete
Inrikta aktörsgemensamt arbete
Samordna och inrikta kommunikation

Till dessa finns ett stort antal delförmågor framtagna vilka konkretiserar och stödjer aktörerna i att kunna mäta
organisationens förmåga på nedbruten nivå. Den övergripande målbilden uppfylls genom att gemensamt definiera årsvis
ambition och lägstanivåer kopplade till resp. delförmåga.

Säker informationsdelning
Parterna inom Samverkan Stockholmsregionen har utvecklat en solid, gemensam säkerhetskultur med kända
rutiner för säker informationsdelning.
Målet handlar om ökad och breddad kunskap på organisatorisk nivå samt behovet av att kunna dela sekretessbelagd och
hemlig information mellan aktörerna. Detta uppnås t.ex. genom breda kunskapshöjande insatser, inplacering av personer i
samverkansfunktioner i säkerhetsklass, rutiner för hantering av hemliga handlingar samt utökat signalskydd.

Omvärldsbevakning och lägesbild
Det finns rutiner och arbetssätt för att omvärldsbevakning hos respektive aktör sammanställs i en samlad och
målgruppsanpassad lägesbild. Denna ska komma samtliga till del och ge stöd för beslut och åtgärder hos respektive
aktör.
Målet handlar om att utveckla och effektivisera arbetet med omvärldsbevakning och samlad lägesbild för att bättre kunna
stödja behoven hos den slutliga användaren. Med målgruppsanpassning menas de olika behov av information som direkt och
indirekt berörda aktörer har vid en händelse, t.ex. avseende lägesbildens detaljrikedom, uppdateringsfrekvens och snabbhet i
skapande och distribution av lägesbild.

Förberedda inriktningar
Det finns förberedda inriktningar med åtgärdsplaner och budskap för utvalda scenarier. De utgör en grund och
utgångspunkt för arbetet i händelser och kriser, både aktörsgemensamt och i egen organisation.
Målet handlar om att ta fram, förankra och implementera gemensamma scenariospecifika inriktningar som stöd för
hantering av utvalda typhändelser. Inriktningarna bygger på aktörsgemensamma scenariodiskussioner på både inriktande
och samordnande nivå. Aktörerna bedömer gemensamt vilka typhändelser som är prioriterade. Till respektive inriktning
förväntas aktörerna ta fram egna checklistor.
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Virtuell och fysisk samverkan
Det finns både virtuella och fysiska mötesrum för de olika forum som etableras i det aktörsgemensamma arbetet.
Målet handlar om att utveckla och förankra metoder och förutsättningar för aktörerna att kunna bedriva effektiv samverkan
på alla samverkansnivåer både virtuellt och genom fysiska möten i robusta miljöer.

Samordnad kommunikation
Kommunikation är en integrerad del av samverkansmodellen och det aktörsgemensamma arbetet. Samordnad och
kvalitetssäkrad kommunikation till prioriterade målgrupper förbereds gemensamt och kan genomföras i alla lägen.
Målet innebär att säkerställa att kommunikation ingår som en integrerad del i den gemensamma hanteringen av störningar
och kriser och att kommunikationen ska kunna bidra till önskad effekt. Detta innebär att kommunikationsfunktion involveras
redan i bedömningen av en händelse och kontinuerligt genom hanteringen, att kommunikationsperspektivet finns med vid
analys och planering, samt är integrerat i gemensamma styrdokument. Målet innebär också att ett utvecklingsarbete
behöver göras för att säkra att samordning av kommunikation alltid ska kunna förberedas och genomföras i aktiverade lägen.

Anpassning till totalförsvarsplanering
Arbetet är anpassat till planeringen av totalförsvaret och Länsstyrelsens särskilda ansvar inom detta. Effektivitet
och synergier i arbetet nås genom att nyttja befintliga aktörsgemensamma strukturer och arbetssätt.
Målet handlar om att säkra effektivitet och synergier genom att använda befintliga arenor och nätverk för arbetet med
totalförsvarsplanering. Vidare handlar det om att den gemensamma ambitionen koordineras med enskilda aktörers uppdrag,
t.ex. genomförandet av den framtagna regionala strategin för civilt försvar och motsvarande uppdrag. De strukturer som
aktörer tillsammans byggt upp för inriktning och samordning i regionen är händelse- och mandatsoberoende. Länsstyrelsen
har vid höjd beredskap befogenheter att leda det civila försvaret. Målet handlar därför även om att förbereda och utveckla
förmåga att nyttja de gemensamma strukturerna för händelser där samverkansledning övergår till direkt ledning, t.ex. som
förhållandena vid tider av höjd beredskap.

Robusta system
Aktörerna har robusta gemensamma rutiner, stöd och verktyg samt alternativ till dessa vid bortfall av ordinarie
system.
Målet handlar om att säkra att varje aktörsgemensam rutin, stöd och verktyg utvecklas och implementeras med tanke på
hållbarhet. Att det finns genomtänkta reservalternativ samt rutiner kring vad som gäller om även reservalternativet i
situationen inte är tillgängligt.

Kontinuitet och uthållighet
Aktörerna har förmåga till kontinuitet och uthållighet i det gemensamma arbetet. Dimensionering utgår från
beslutade scenarier inom krisberedskap och FOI:s typfall inom påbörjad planering mot höjd beredskap.
Målet handlar om att varje organisation behöver planera och dimensionera sina organisationer utifrån de samverkansformer
och tidsspann som olika scenarier och typfall kräver (beslut om specifika typfall görs inom målperioden). Målet berör främst
aktörernas samverkansfunktioner på inriktande och samordnande nivå avseende personalnumerär och kompetens samt
planering av hur dessa kan säkerställas över tid, arbeta i olika miljöer och under olika tempon.

Kompatibel stabsstruktur
Aktörerna har definierat och infört kompatibel stabsstruktur. Det möjliggör effektiv samverkan, resursdelning samt
förstärkning för att hantera enskilda och gemensamma behov vid händelser.
Målet handlar om att utveckla samsyn avseende begrepp för olika stabsfunktioner. Med denna gemensamma grund kan
utbildning genomföras vilken möjliggör för aktörerna att stödja med personal i varandras och gemensamma staber.

Årlig verksamhetsplanering
För respektive målområde ska årliga verksamhetsplaner tas fram med en beskrivning om hur parterna ska
arbeta mot uppsatta mål under året. I verksamhetsplanen ska aktiviteter för respektive målområde tas
fram tillsammans med en uppföljningsplan som ska följas upp löpande. Verksamhetsplanen antas av
regionala chefsgruppen och presenteras vid regional rådet inför varje nytt verksamhetsår.
-------------------------------------

Slut ----------------------------------------
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Inledning
Den gemensamma målbilden inom Samverkan Stockholmsregionen lyder:
Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag,
kris och höjd beredskap. Detta sker genom att; stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga
samhällsfunktioner samt inrikta och samordna regionens resurser för att kunna förebygga och minimera
oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser
I syfte att omsätta målbilden i praktiken har målbilden brutits ned i fem grundförmågor. Detta dokument
redovisar de aktörsgemensamma grundförmågorna. Varje grundförmåga har sedan delats in i ett antal
delförmågor som förtydligats i form av indikatorer som stöd i bedömning och självskattning av egen
förmåga.
Detta dokument redovisar de förmågor, delförmågor och indikatorer som var gällande vid inledning av
2019 avseende alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Förmågor för gemensamma funktioner
redovisas separat. Utifrån lärande och justeringar i ambitionsnivå justeras förmågor och indikatorer
löpande.
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Gemensamma förmågor
I nedanstående tabell redovisas förmågor, delförmågor samt konkretisering.
Nr
1:1

Förmåga
Att aktivera
samverkan

Delförmåga
Förmåga att informera om och ta till
sig information om planerade
händelser, mindre incidenter, trender
m.m. i ordinarie läge.

1:2

Aktörer ska ha kunskap och förståelse
när behovet finns att eskalera en
händelse och aktivera regional
samverkan.

1:3

Berörda funktioner (samordnande,
kommunikation eller motsvarande och
inriktade) är tillgängliga 24/7 och kan
delta i arbete (tfn/Rakel) i anslutning
till kallelse. Inriktande nivå (60 min).

Konkretisering
Aktören har säkerställt att:
- det finns interna rutiner för löpande
omvärldsbevakning
- det finns en grundläggande förståelse
och kunskap om möjligheten att lämna
och ta del av
”informationsunderrättelser” i WIS
Aktören har säkerställt att:
- interna trygg- och säkerhetsfunktioner
har kunskap om övriga regionala
aktörers roll, ansvar och
informationsbehov
- berörda funktioner känner till den
interna rutinen för aktivering av
regional samverkan.
- interna trygg- och säkerhetsfunktioner
förstår möjligheten och ansvaret att
aktivera samverkan (med en
kompletterande aktörsanalys utöver
ordinarie aktörer) om aktören upplever
att det saknas
Aktören ska:
- svara för att ha uppdaterade
kontaktuppgifter i listan för aktivering.
- vara tillgänglig för bilaterala kontakter
och aktivering samt kunna delta i
samverkanskonferens med kort varsel
oavsett tidpunkt.
- ha säkerställda kontaktvägar till
inriktande - och
kommunikationsfunktion för fortsatt
arbete inom överenskomna tidsramar.
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Nr
2:1

Förmåga
Informationsdela och
skapa samlad
lägesbild

Delförmåga
Aktörerna har mandat och kunskap om
nödvändiga förberedelser och
genomförande av en
samverkanskonferens.

2:3

Aktörerna delar relevant information
och behov av åtgärder som påverkar
den gemensamma hanteringen,
muntligt eller skriftligt (aktörsspecifik
fakta och antaganden).

2:4

Identifiera och analysera alternativa
händelseutvecklingar.

2:5

Förmåga att använda Rakel.

2.6

Förmåga att kunna genomföra två
samtidiga konferenser.

2:7

Förmåga att använda WIS – ta del av
och dela information i Samverkan
Stockholmsregionens händelser.

2:7

Kommunicera ut information om
lägesbild i enskild organisation.

Konkretisering
Aktören har säkerställt att den egna
deltagaren har;
- tekniska förutsättningar att delta i
konferens med (rätt koder och
telefonnummer, lämplig miljö, att tysta
sig själv)
- mandat att representera aktören i det
gemensamma arbetet och vid behov
bära hem frågor för senare
återkoppling.
Aktören har förståelse för behovet av
att:
- dela den egna informationen och hur
egna åtgärder påverkar andra.
- ta del av andras information och hur
vidtagna åtgärder och kommunikation
påverkar det egna ansvarsområdet.
Aktören har förmågan att;
- identifiera och kommunicera
alternativa händelseutvecklingar till en
inträffad händelse.
- (RSIB har förmåga att vidareutveckla
analysen och lyfta behov av
förebyggande åtgärder hos berörd
aktör)
Aktören har säkerställt:
- tillgång till gemensamma talgrupper
genom rätt programmering
- förmåga att hantera terminalen med
inställning av talgrupper och sända
information.
- berörda funktioner har beredskap att
ta emot alertering för genomförande
möten.
Aktören har förmåga (resursmässigt
och tekniskt) att:
- Kunna delta i två parallella
konferenser sker via telefon, Rakel eller
fysiska möten eller en kombination av
dessa kanaler
Aktören har säkerställt att:
- minst en person inom organisationen
kan administrera behörigheter
- relevanta funktioner har kännedom
om utpekade regionala ytor för delning
av information.
- ha rätt inställningar för att få
notifieringar när ny information finns
att hämta.
Aktören har säkerställt att det finns
interna rutiner om hur lägesbild och
annan kompletterande information
sprids i den egna organisationen.
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2:8

Förmåga att dela uppgift som är
sekretessbelagd enligt Offentlighetsoch sekretesslag (2009:400). I
förmågan ingår även dela uppgift som
är hemlig enligt 15kap 2§.

Aktören har säkerställt att:
- rutiner finns för hur aktören kan dela
och ta emot sekretessbelagda
uppgifter.
- Hanteringsrutiner för hemlig handling
finns hos respektive aktör i enlighet
med Säkerhetspolisens föreskrifter och
allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS
2015:3
Kommentar: Indikatorer utvecklas 2019
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Nr
3:1

Förmåga
Samordna
aktörsgemensamt
arbete

Delförmåga
Aktörer analyserar och kommunicerar
enskilda åtgärder som kan ha påverkan
på andra.

3:2

Över tid analysera situationens behov
av gemensam regional inriktning.

3:3

Förmåga att tillgängliggöra interna
resurser för regional samverkan.

3:4

Förmåga att delta i det gemensamma
arbetet i form av arbetsgrupper – tex
analys och gemensamma åtgärder och
planering.

3:5

Inventera och vid behov omfördela
och rikta gemensamma resurser.

3:6

Förmåga att planera för att
gemensamt hantera ytterligare
händelser.

Konkretisering
Aktören har förståelse för;
- hur det egna agerandet påverkar
andra aktörer
- behovet av att kommunicera vidtagna
åtgärder muntligt och skriftligt för att
stödja andras kommunikation och
åtgärder.
Aktören har förmåga att;
- bedöma och analysera omfattningen
av behov av åtgärder för den egna
aktören
- vid behov aktivera inriktande forum
för en gemensam regional inriktning via
RSIB
Alla aktörer har:
- resurser tillgängliga för att delta i
samverkanskonferens (samordnande
och kommunikationssamordning) via
telefon eller Rakel
De utpekade aktörerna har:
- resurser tillgängliga för att dela i
gemensamt arbete i form av en
samverkanstab om situationen kräver
detta.
Alla aktörer har:
- förståelse för hur det gemensamma
arbetet är uppbyggt.
De utpekade aktörerna har:
- funktioner med förmåga och kunskap
att delta i gemensamt arbete i form av
samverkansstab om situationen kräver
detta.
Alla aktörer har förmåga att:
- beskriva sitt behov av
förstärkningsresurser (personellt eller
materiellt)
- ställa resurser till förfogande
(materiellt eller personellt)
- ta emot förstärkning (gemensamt eller
enskilt).
Aktören ska:
- vid en inträffad händelse ha förståelse
och förmåga till beredskapsplanering
för ytterligare händelser och belastning.
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Nr
4:1

Förmåga
Inrikta
aktörsgemensamt
arbete

Delförmåga
Grundläggande förmåga om roll och
ansvar

4.2

Fatta beslut om Gemensam regional
inriktning (beslutet rör egen
organisation).

4:3

Anpassa, implementera och följa upp
den regionala inriktningen internt i
egen organisation.

4:4

Gemensam uppföljning av beslutade
åtgärder.

Konkretisering
Aktörens representant på inriktande
nivå har kännedom om:
- roll och uppdrag för inriktade nivå och
hur detta relaterar till andra forum i
samverkanssystemet.
Aktörens representant har kunskap och
förmåga:
- att verka i det gemensamma forumet
- ansvaret och innebörden av att fatta
beslut om en gemensam inriktning
Aktörens representant på inriktande
nivå har kännedom om:
- syftet med gemensamma regionala
inriktningar
- behov av eventuella åtgärder för egen
organisation.
Aktören har förmåga att:
- Vid behov delta och bidra med
information till det gemensamma
uppföljningsarbetet.
- stödja implementeringen av
eventuella åtgärder som föreslås med
anledning av den gemensamma
uppföljningen.
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Nr
5:1

Förmåga
Samordna och inrikta
kommunikation

Delförmåga
Arbeta utifrån målet att kommunikation
är en integrerad del av krishantering - i
det egna krishanterings-arbetet liksom i
den gemensamma hanteringen vid en
händelse.

Konkretisering
Aktören ska:
- inhämta, samverka och återföra
resultatet av
kommunikationssamverkan till andra
funktioner i egen organisation.
I det egna och i det gemensamma
arbetet ska kommunikation vara en
Integrerad del av rutiner och styrande
dokument.

5:2

Säkerställa kommunikativ kompetens
vid aktörsgemensamt arbete

Aktören ska:
- säkerställa att
kommunikationsfunktion, eller
motsvarande kompetens delta - initialt
och kontinuerlig - i den gemensamma
hanteringen av händelser för att
tillgodose behovet av snabb, bekräftad
och samordnad information till
prioriterade målgrupper.
- ha inplanerad resurs för
kommunikationssamverkan i sin
krisberedskapsplan.

5:3

Ha förståelse för behovet av
helhetsperspektiv i
kommunikationsarbetet och att
kommunikation behöver kunna
samordnas för att nå ökad effekt och
tydlighet.

5:4

Kunna genomföra regional
kommunikationssamordningskonferens
tillsammans med andra berörda aktörer.

Aktören ska:
- Dela information om egna
kommunikativa åtgärder till andra
berörda aktörer.
- Ha förståelse för behovet och nyttan
av att känna till varandras planerade och
genomförda kommunikationsåtgärder.
Aktören ska:
- ha förmåga/tillgänglighet att delta i
kommunikationssamordningskonferens i
aktiverat läge.
- känna till rutiner för inkallning och
tillhandahålla aktuella kontaktuppgifter.
- bidra till prioriterad, samordnad
kommunikation, utifrån egen
organisations ansvar och uppgift.

5:5

Förmåga att vid behov förbereda,
genomföra och följa upp samordnade
kommunikationsinsatser och
kommunikativ inriktning, samt
identifiera brister/ luckor i
kommunikationen.

Aktören ska:
- ha kännedom om rutiner för regional
kommunikationssamverkan.
- bidra med eget perspektiv till
samordnade kommunikationsinsatser.

5:6

Delta i framtagandet av samordnade
budskap och kunna använda dessa för
att nå ökad effekt och tydlighet i
kommunikationen.

Aktören ska:
- delta i framtagandet av samordnade
budskap, i förberedande arbete och i
aktiverat läge.
- säkerställa att berörda funktioner har
kännedom om samordnade budskap.
- säkerställa att
kommunikationsfunktion kan använda
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dessa som komplement till aktörsegen
kommunikation.
5:7

Kunna lägga ut och ta del av
informationsunderrättelser i WIS, för att
kunna kommunicera samordnat utifrån
aktuell hantering och åtgärder.

Aktören ska:
- kunna använda WIS t ex för att ta del
av den senast uppdaterade
informationen vid en händelse som
grund för snabb och uppdaterad
kommunikation.
- kunna publicera budskap/
kommunikation från egen organisation,
som kan ha påverkan för andra aktörer.
Se 1:1 och 2:7 ( aktivera
aktörsgemensamt arbete samt
informationsdela och samlad lägesbild)
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Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan inom ramen
för avsiktsförklaringen -En trygg, säker och störningsfri region
Version 2.0
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Läsanvisning
Denna beskrivning av modellen för regional samverkan riktar sig främst till dig som arbetar i Stockholmsregionen inom området trygghet, säkerhet och hantering av samhällsstörningar. Den visar hur den beslutade och överenskomna samverkansmodellen är uppbyggd och tänkt att fungera i praktiken. På så
sätt är den en viktig gemensam referens i Stockholmsregionen och ett underlag för utbildning och kunskapsspridning för funktioner på inriktande, samordnande och verkställande nivå hos regionens aktörer.
Avsnitten i dokumentet är uppdelade enligt nedan.
1. Inledning
Avsnittet innehåller bakgrunden till modellen En trygg, säker och störningsfri region.
2. Principer, gemensamma utgångspunkter och funktioner
Detta avsnitt redogör för de utgångspunkter för arbetet som utgör grunden för den avsiktsförklaring
som undertecknats av de regionala aktörerna. Här beskrivs också modellens övergripande struktur
samt de förutsättningar och synsätt som krävs för att god samverkan ska komma till stånd.
3. Regional samverkan i teori och praktik
Avsnittet redogör för hur modellen är uppbyggd och hur den är tänkt att användas i praktiken, med
fokus på flöden och processer. Syftet är att ge en förståelse för systemet och hur de olika samverkansnivåerna hänger samman.
Relaterade dokument
Ytterligare dokument som är styrande för det gemensamma arbetet är;
- Avsiktsförklaring (2014)
- Överenskommelse (2015)
- Målbild 2019-2022 (2019)
I övrigt finns framtagna rutiner och instruktioner för att stödja specifika funktioner och aktiviteter som
hänvisas till i fotnoterna.
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1

Inledning

1.1

Utmaningar och förväntningar

Befolkningen i Stockholmsregionen ökar snabbt. Allt fler personer rör sig i trafiken och transporterna
ökar, vilket medför att redan små störningar kan få stora konsekvenser. Globaliseringen och informationssamhället skapar ökade behov av omvärldsbevakning och krav på snabb och enhetlig kommunikation, men även nya risker och sårbarheter.
De som bor, arbetar och vistas inom regionen ser regionen som ett sammanhängande system och har
höga förväntningar på att samhällets aktörer garanterar ett likartat bemötande, trygghet och säkerhet
samt på samhällets förmåga att hantera störningar.
För att klara utmaningarna i vardagen och vid kriser behövs en välfungerande och kontinuerlig samverkan mellan regionens aktörer. En väl inarbetad samverkan i vardagen lägger grunden för en effektiv
användning av samhällets resurser och skapar förmåga till att gemensamt hantera större händelser
och en god krisberedskap. På så sätt kan händelser begränsas lokalt utan att behöva växa och påverka
hela eller större delar av Stockholmsregionen.
Utifrån ett försämrat omvärldsläge har regeringen beslutat om återupptagen totalförsvarsplaneringen.
Totalförsvaret består av ett Militärt försvar och ett Civilt försvar, där det civila försvaret ska bygga på
krisberedskapens grunder. Detta innebär att arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen också ger
grunden till att återuppbyggandet av det Civila försvaret och att vidareutveckla och anpassa utformningen av samverkan till denna utvecklingen.
Samverkan Stockholmsregionen är att betrakta som en gemensam infrastruktur. Inom denna struktur
ryms gemensamma processer, metoder och resurser för att underlätta och stödja aktörerna i att nå de
övergripande gemensamma målen. Det yttersta målet är gemensamma, konkreta leveranser som ger
ökad effekt vid alla olika former av samhällsstörningar som regionen kan möta.

1.2

Gemensamt arbete ger vinster för samhället

Syftet med modellen En trygg, säker och störningsfri region är att underlätta och främja samverkan
både till vardags och vid akuta och omfattande situationer, där samarbetet mellan olika aktörer behöver komma till stånd snabbt och resurserna kan utnyttjas mer effektivt. Modellen är att betrakta som
en regional fördjupad tillämpning av MSB:s nationella koncept ”Gemensamma grunder för samverkan
och ledning vid samhällsstörningar” och följer dess principer.
Samverkansmodellen ger bland annat följande vinster för den enskilda organisationen och för dem
som bor och besöker regionen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En enhetlig struktur för det gemensamma arbetet, med tydliga besluts- och kontaktvägar.
Högre kunskap om varandras organisationer, roller och behov av information.
Enklare beslutsfattande i komplexa frågor som rör flera aktörer i regionen.
Etablerade och kända rutiner för snabb hantering och uppföljning av regionala frågor.
Effektivare användning av resurser och färre samtidiga kontaktytor.
Samordnad kommunikation och bättre informationsdelning tack vare gemensamma rutiner,
vilket underlättar ett proaktivt agerande och gemensamma budskap.
▪ Funktionella nätverk för att i möjligaste mån undvika nyckelpersonsberoende.
▪ Gemensamma utbildningar och övningar för att utveckla och stärka förmågan till att hantera
samhällsstörningar.
Tack vare gemensam planering, ett effektivt användande av resurser och ett proaktivt förhållningssätt
förhindras och lindras effekterna av vardagliga störningar i regionen, drabbade kan snabbare få hjälp
och beslutade åtgärder sker utifrån gemensamma prioriteringar. Samordnad kommunikation underlättar regionala informationsinsatser och en effektiv kriskommunikation, med målet att regionens invånare genom egna val själva kan agera och påverka sin situation.
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2

Principer, gemensamma utgångspunkter och funktioner

För att nå effektiv samverkan och syftet med detta krävs gemensamma förhållningssätt och utgångspunkter. I och med detta har vissa grundläggande principer slagits fast vid utvecklingen av en modell
för regional samverkan. De bygger dels på erfarenheter av hur man har hanterat händelser i regionen,
dels på forskning och erfarenheter i Sverige och i länder med lång historik av olycks- och krishantering.

2.1

Ansvar och engagemang för det gemensamma

Samverkansmodellen förutsätter ett samarbetsklimat baserat på öppenhet och respekt för den enskilda organisationens förutsättningar samt ett tydligt fokus på samhällsnyttan. Samverkan mellan aktörer skapar effektivitet i det gemensamma arbetet, samtidigt som varje enskild aktör kan ta del av
andras erfarenheter och kompetenser för att stödja den egna verksamheten.
Varje aktör har ett eget ansvar och bidrar aktivt med sitt engagemang, sina erfarenheter och sina kunskaper i det gemensamma arbetet. Alla aktörer behöver löpande pröva behovet av samverkan och ge
signaler om det finns behov av detta, både inför, under och efter händelser och skeenden.
Tillsammans bidrar aktörerna till ett koordinerat beslutsfattande genom att inrikta och samordna nödvändiga åtgärder. I detta ingår bland annat att;
▪
▪
▪
▪
▪

förankra och kontinuerligt utveckla gemensamma rutiner och processer
representera i regionala samverkansforum med rätt mandat
identifiera och genomföra gemensamma utbildningsinsatser
löpande pröva möjligheten att dela resurser och kompetens
svara för att genomföra beslut och gemensamma inriktningar i egen organisation

Engagemang innebär att agera utifrån viljan att skapa ett förtroendefullt samarbetsklimat, baserat på
öppenhet och respekt för varje enskild organisations förutsättningar. Det kräver dessutom flexibilitet
och en vilja att delta i det löpande arbetet. Engagemanget har sin grund i förståelsen för att ingen enskild aktör ensam kan svara upp mot alla de utmaningar som ett komplext samhälle skapar.
Såväl gemensamma som egna interna rutiner för att dela information mellan aktörer behövs för att
hålla samverkansforum och den egna organisationen uppdaterade. Med rätt kunskap om rapporteringsvägar, strukturer, beslutsfattande och kommunikation kan den egna organisationen lyfta frågor
till rätt instans.
Deltagande innebär att varje organisation sänder representanter med relevant mandat till de olika forumen och att de enskilda aktörernas åtaganden genomförs och följs upp. Ett aktivt deltagande är
centralt, liksom en insikt om att gemensamma beslut och inriktningar kan kräva anpassning och flexibilitet från den egna organisationen.

2.2

Samverkansstrukturer för inriktning och samordning

Den beslutade modellen för En trygg, säker och störningsfri region innehåller strukturer som ger goda
förutsättningar att inrikta och samordna regionala organisationers arbete avseende såväl metod- och
förmågeutvecklingsarbete som hantering av händelser. Modellen gäller för alla typer av aktiviteter och
händelser och utgör på så sätt en allmängiltig modell för inriktning och samordning när flera organisationer är involverade.
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Figur 1: Visualisering av samverkansmodellen med exempel på etablerade forum. Aktörerna leder i egen organisation, men
inriktas och samordnas genom samverkan i de fördefinierade samverkansnivåerna och dess forum.

Modellen bygger på tre olika samverkansnivåer, som var och en har sitt specifika fokus och syfte när
det gäller den gemensamma hanteringen av regionala frågor, nivåernas benämning utgår ifrån detta:
▪
▪
▪

Regionalt inriktande nivå (organisatoriskt övergripande beslutsmandat)
Regionalt samordnande nivå (mandat att samordna inom gällande inriktning)
Verkställande nivå (mandat att genomföra utifrån delegation, praxis och standarder)

Syftet vid regional samverkan är att kunna samordna samhällets agerande utifrån en samlad lägesbild
och en gemensam analys ur ett helhetsperspektiv. För att uppnå detta behöver samhällsaktörerna
utgå från en gemensam målbild och en genomförandestrategi. I modellen för regional samverkan kallas detta för en gemensam regional inriktning och utgör en ram och en vägledning för det som ska
samordnas.
Regional samverkan sker enligt modellen både i ordinarie läge (löpande arbete, planering, utveckling
uppföljning) och i aktiverat läge (akuta/specifika situationer och händelser som kräver särskild hantering i en omfattning som inte täcks av ordinarie planerade möten).
Varje samverkansnivå innehåller flera olika forum. Gemensamt för dessa är att deltagarna kallas utifrån funktion och mandat snarare än person, vilket säkerställer att rätt frågor hanteras på rätt sätt i
det specifika forumet. Samtliga forum ansvarar även för att återföra information till, och förankra i
hemorganisationen, vilket skapar kontinuitet och effektivitet.
Läs mer i kapitlet 3. Regional samverkan i teori och praktik.
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2.3

Övergripande roll- och ansvarsfördelning

Parterna inom avsiktsförklaringen äger, utvecklar och förvaltar modellen för regional samverkan tillsammans. Genom sitt regionala geografiska områdesansvar har Länsstyrelsen i Stockholm ett övergripande ansvar och därmed även ordförandeskap i regionala rådet och regionala chefsgruppen.
Regionala rådet, med landshövdingen som ordförande, utgör ägarforum och har det övergripande ansvaret för att arbetet sker utifrån intentionerna i den gemensamma avsiktsförklaringen om regional
samverkan. I rådet ingår representanter för de berörda aktörernas högsta, politiska beslutsfattare (Ex.
Kommunstyrelsens ordförande, Finansregionråd, Styrelseordförande, Regionpolischef etc.). Rådet leder den långsiktiga utvecklingen genom att fastställa fleråriga planer samt fatta gemensamma överenskommelser.
Regionala chefsgruppen inom regionalt inriktande samverkansnivå svarar för att driva, utveckla och
löpande följa upp arbetet utifrån Regionala rådets intentioner. Detta görs främst genom att formulera
inriktningar och att fatta konsensusbeslut om övergripande mål, ambition, resurstilldelning och genomföranden. Deltagarna i detta forum utgörs av högsta tjänsteperson eller motsvarande funktion i
ledningsgrupp (t.ex. kommundirektörer, Räddningschefer, Vd, etc.)
Varje organisation säkerställer att de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella samverkansnivån, så att de kan arbeta effektivt och med goda kunskaper om den egna organisationen. Det
bidrar till snabb samordning, välgrundade prioriteringar samt möjligheter att göra avsteg från ordinarie inriktningar och uppdrag.
Det finns inga formella gemensamma beslut, men med rätt representation i rätt forum finns förutsättningar för koordinerade, medvetna och väl avvägda beslut. De faktiska besluten måste alltid tas av respektive aktör. De gemensamma arenorna och processerna stödjer att detta sker effektivt.

2.4

Gemensamma resurser

Som stöd i arbetet och för att kvalitetssäkra målet med samverkan har regionens aktörer enats om att
inrätta ett gemensamt samordningskansli. Kansliets uppdrag är att driva, stödja och följa upp samordningen av det gemensamma arbetet, som bland annat innehåller metodutveckling, utvärdering, kommunikation och händelsehantering, både i ordinarie och aktiverat läge. Kansliets medarbetare är inlånade från aktörerna och tjänstgör i kansliet i rollerna som koordinatorer. Kansliet leds av en samordningschef som rapporterar till regionala chefsgruppen och dess ordförande samt leder arbetet i Regionala samordningsgruppen
I aktiverat läge utgörs de gemensamma resurserna av Regional samverkanskoordinator i beredskap
(RSIB) och Regional kommunikationskoordinator (RKK)
Regional samverkanskoordinator i beredskap (RSIB) rekryteras av och arbetar på uppdrag av regionala
chefsgruppen, inriktande nivå, och utgör chefsgruppens gemensamma företrädare i aktiverade lägen.
Rollen bygger på regionala chefsgruppens erfarenhet och beslut om att regional inriktning och samordning underlättas av en aktörsneutral gemensam funktion.
Funktionen Regional kommunikationskoordinator (RKK) har uppdraget att förbereda och stödja regional kommunikationssamverkan och ansvara för ett aktörsgemensamt helhetsperspektiv i kommunikationsarbetet, utifrån de behov som finns kopplat till händelser och störningar. Funktionen rapporterar inom det samordningsuppdrag som RSIB tilldelats. I de respektive funktionernas uppdragsbeskrivningar ges utförligare bild av uppdrag.

2.5

Beredskap och tillgänglighet

Den överenskomna funktionaliteten bygger på att varje organisation har en kontaktfunktion med beredskap 24/7/365. Kontaktfunktionen förväntas via ordinarie eller alternativa sambandsmedel vara
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tillgänglig för samverkanskonferens i regionalt samordnande forum i direkt anslutning till att aktivering
sker.
Inom 60 minuter från aktivering förväntas aktörerna kunna genomföra en samverkanskonferens på
inriktande nivå. Aktivering av inriktande nivå sker genom kontaktfunktionen.
Särskilt utpekad aktör förväntas att kunna ingå i en regional samverkansstab inom två timmar från aktivering.

2.6

Gemensamma teknik- och ledningsstöd

För att stötta och möjliggöra aktivering och informationsdelning inom samverkansmodellen finns gemensamma teknik- och ledningsstöd. Som en grund för att kunna vara verksam inom samverkansmodellen måste varje aktör utöver beredskap även ha tillgång till systemen och kunna använda dem.
De gemensamma, beslutade systemen är;
▪
▪
▪

Telefoni – Inkallningssystem samt telefonkonferenssystem
Rakel - System för säker radiokommunikation.
(S)WIS - Skyddat webbaserat informationssystem.

Nya system kan tillkomma efter beslut av regionala chefsgruppen

2.7

Gemensamma grundförmågor

Den övergripande målbilden om en trygg säker och störningsfri region har genom beslut i regionala
chefsgruppen konkretiserats genom fem gemensamma grundförmågor. För varje grundförmåga finns
ett antal definierade delförmågor med beskriven lägstanivå. 1Dessa utgör stöd för varje aktör att säkra
förmåga i egen organisation samt underlag till aktörsgemensamma utbildningar. Delförmågorna utvecklas kontinuerligt utifrån den ambitionsnivå som regionala chefsgruppen beslutar.
Grundförmågorna är:
1) Aktivera aktörsgemensamt arbete
2) Informationsdela och skapa samlad lägesbild
3) Samordna aktörsgemensamt arbete
4) Inrikta aktörsgemensamt arbete
5) Samordna och inrikta kommunikation

2.8

Gemensam samverkansetablering

Parterna inom Samverkan Stockholmsregionen har tillsammans utvecklat robusta lokaler, rutiner och
teknik för att kunna bedriva aktörsgemensamt arbete när det finns behov av en fördjupad inriktning
och samordning eller att kunna arbeta vid förändrade hotbilder. Lokalerna avser att stötta det regionala arbetet på samtliga samverkansnivåer.
Samverkansstab
På samordnande nivå görs detta i form av rutiner, lokaler och teknik för s.k. regional samverkansstab.
Denna aktiveras när det finns behov av mer fördjupad samverkan och koordinering eller när det av
andra skäl inte bedöms vara lämpligt att arbeta via telefon/Rakel. Regional Samverkanskoordinator är
ansvarig för att inrikta och koordinera arbetet i staben och samverkansstaben bemannas av samverkanspersoner från de aktörer som främst berörs. Vissa parter är utpekade att alltid ingå utifrån verksamhetens art.

11

För mer information om förmågor se dokument Gemensamma grundförmågor -Samverkan Stockholmsregionen
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Uppdraget för deltagande organisationers representanter i staben är att;
- bidra med organisatoriskt perspektiv och kompetens för en samlad bedömning av situationen,
- företräda och utgöra länk till egen organisation/stab,
- tolka samhällets behov kopplat till egen organisations uppdrag och roll.
Det fattas inga gemensamma beslut i samverkanstaben utan det är ett sätt att arbeta som möjliggör
koordinering och samordning av redan pågående arbete inom aktörernas respektive ansvarsområden.
Operatörskluster
På verkställande nivå finns motsvarande möjligheter till fördjupad samverkan genom rutiner, lokal och
teknik för samlokalisering av larm- och ledningsoperatörer i form av ett s.k. operatörskluster.
Deltagare är de aktörer inom Samverkans Stockholmsregionen som bedriver ständig verksamhet i
form av operativa ledningscentraler. Syftet är att skapa en snabb och samtidig informationsdelning
mellan organisationerna, upprätthålla en operativ lägesbild, utökad koordinering för ökad resursnytta
och därigenom kunna agera mer effektivt än annars. Operatörsklustret är verksamt så väl i vardagsproduktion som vid särskilda händelser. Operatörernas roll i arbetet är att:
-

representera organisation i det operativa arbetet,
dela information om händelser som inkommer till organisationen med de andra aktörerna i klustret och därigenom bidra till att skapa en operativ lägesbild
i dialog med organisationerna i operatörsklustret hantera händelsen så effektivt som möjligt.

Det fattas inga gemensamma beslut i operatörsklustret - det är ett arbetssätt som möjliggör informationsdelning och effektivisering av redan pågående arbete inom aktörernas resp. ansvarsområden.
Samverkansstab och operatörskluster aktiveras ofta, men inte alltid, samtidigt. När båda är aktiverade
delas samlad lägesinformation mellan funktionerna. Arbetet i operatörskluster och samverkansstab
regleras i gemensamma rutinbeskrivningar.

2.9

Gemensam utbildning och övning

Med gemensamma utbildningar omsätts lärdomar och justerade metoder i faktisk förmåga att nå målet om en trygg, säker och störningsfri region.
Exempel på gemensamma utbildningar är;
- Introduktionsutbildning i regional samverkan vid samhällsstörningar - samordnande nivå
- Introduktionsutbildning i regional samverkan vid samhällsstörningar - inriktade nivå
- Regional samverkanskurs - verkställande nivå
- Utbildning i regional samverkansstab
- Introduktionsutbildningar i WIS och RAKEL
Genom att öva, tränas de färdigheter som utvecklats gemensamt. Övningar syftar till en effektivare
hantering och till att identifiera ytterligare utvecklingsbehov. Det är respektive aktörs ansvar att individer som ingår i aktörernas beredskapsfunktioner har inhämtat nödvändig kunskap och färdighet för
att kunna fullgöra sin roll och funktion. I detta är de gemensamma förmågesbeskrivningarna, utbildningarna och övningarna viktigt stöd.

2.10

Samordnad kommunikation

Kommunikation är en integrerad del av krishanteringen och bidrar till att ge effekt i hanteringen. Kommunikationen ingår redan i den initiala bedömningen av vilken påverkan en händelse kan leda till i regionen. Vid många händelser ligger fokus främst på kommunikativa åtgärder, t ex minska oro, nå ut med
rekommendationer om hur människor ska agera, varningar och att skapa förståelse och förtroende för
samhällets åtgärder osv. Det är av stor vikt att kommunikationen är samordnad, för att visa att samhället
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agerar samordnat, för att ge ökad tydlighet och minska ryktesspridning och för att kunna ge en samlad
effekt.
Parterna har arbetat fram en gemensam grundsyn på kommunikation och betraktar kommunikation
som en integrerad del i övriga processer. Med detta som grund är kommunikation en naturlig del i agendor, checklistor och metodstöd. I ordinarie läge sker samordningen och utveckling av det regionala kommunikationsarbetet löpande i kommunikatörsnätverk där alla aktörer har representation. I aktiverat
läge är kommunikation rutinmässigt det första området att behovsanalysera och samordna, rutiner
finns upprättade för snabb start av kommunikationssamverkan.
Som stöd för detta arbete finns inom samordningskansliet rollen regional kommunikationskoordinator,
vars uppdrag är att stödja och säkra samordning i arbetet mellan aktörernas kommunikationsfunktioner
avseende: gemensamma metoder och rutiner, förberedda budskap, omvärlds- och mediabevakning,
lärande och kommunikationssamverkan vid en inträffad händelse

2.11 Förberedda regionala inriktningar
För ett antal typhändelser finns förberedda regionala inriktningar som ska ligga till grund för hur regionen initialt hanterar en sådan typhändelse och som stöd för den fortsatta inriktningen av det gemensamma arbetet. Avsikten är att utgöra kunskapsunderlag och lösa ut svårigheter i förväg, t.ex. roll- och
ansvar, juridiska tolkningar samt prioriteringar. Vidare ett stöd för hantering i det aktiverade läget som
förberedda åtgärder och analyser samt förberedda budskap. Dokumentet utgör både stöd för regional
samordning och för den enskilda organisationens hantering som givet den gemensamma ramen kan
koppla på lokala checklistor.
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3

Regional samverkan i teori och praktik - Stockholmsregionen

Den beslutade samverkansmodellen utgör en gemensam referensram för parter som behöver samverka. Den gör det möjligt att strukturera och precisera begreppet samverkan och formerna för den,
vilket underlättar diskussioner och resonemang kring komplexa samverkansprocesser.
Modellen för regional samverkan utgår huvudsakligen från två dimensioner, tidsskede och samverkansnivå. Med hjälp av dessa kan man bättre definiera gemensamma hanteringsförutsättningar och
mandat, vilket gör det lättare att identifiera och definiera nödvändiga samverkansforum. Det här avsnittet beskriver och ger exempel på regional samverkan med utgångspunkt från dessa begrepp.

3.1

Hanteringsförutsättningar

Både före, under och efter händelser och skeenden finns behov av samverkan och gemensamt agerande. Samverkan före en händelse omfattar förebyggande och förberedande arbete, till exempel metodutveckling, utbildning och planering, men även gemensamt arbete inom kommunikation.
Under en händelse ligger fokus oftast på det rent hanterande arbetet. Efter händelsen handlar det om
återställning, återhämtning, återuppbyggnad, uppföljning, utvärdering och lärande.
En och samma händelse kan betraktas olika, beroende av organisation. För en organisation kan händelsen till exempel bedömas som pågående, samtidigt som händelsen för en annan organisation har
övergått i ett efterskede. Därför innehåller modellen istället två andra begrepp, Ordinarie läge och Aktiverat läge. Här utgår aktörerna mer utifrån de gemensamma förutsättningarna att hantera uppgiften, snarare än att bedöma i vilket skede händelsen befinner sig i.
Genom att spegla nivåer, funktioner, processer och rutiner i ordinarie och aktiverat läge sker en kontinuerlig övning och tillämpning i vardagen av de processer och rutiner som är valda att användas vid
mer tidskritiska och svårare situationer. Detta igenkännande är en gemensam tillämpning av likhetsprincipen som skapar trygghet och effektiviserar arbetet så väl i aktiverat som ordinarie läge.
Ordinarie läge
Ordinarie läge beskriver all den samverkan som planerat sker i olika grupper och samverkansforum.
Här ingår förebyggande, planerande och förberedande arbete, liksom uppföljning, lärande och implementering. Arbetet i Ordinarie läge planeras över året och omfattar huvudsakligen personer i ordinarie roll och befattning.
Aktiverat läge
Aktiverat läge beskriver situationen då ett eller flera samverkansforum behöver aktiveras/sammankallas utanför ordinarie planering. Ett aktiverat läge kan sträcka sig från tidigt planeringsstadium till en
utdragen återuppbyggnads- och återtagandefas. I jämförelse med ordinarie läge kännetecknas arbetet
ofta av kortare planeringsförutsättningar, snabbare beslut och med personer i funktionsbefattning.

3.2

Samverkansnivåer och forum

För att kunna agera gemensamt och med gemensamma resurser krävs samverkansforum (exempelvis
fysiska möten, telefon-/videokonferenser och chattgrupper), där aktörerna kan dela information, diskutera och samordna arbetet. Erfarenheten visar att för att uppnå en verkningsfull samverkansförmåga behövs både en gemensam ram (inriktning) och samordning samt gemensamma synsätt och utföranden.
Samverkan sker med olika syften och tidsskalor, med olika planeringshorisonter och med krav på beslutsmandat och detaljkunskap. Det är till exempel stor skillnad i mandat för att dela information och
analysera behov av åtgärder jämfört med att prioritera uppdrag och resurser samt besluta om en gemensam regional inriktning.
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Genom att definiera samverkansnivåer och syftet med olika forum kan man beskriva vilka förväntningar som finns på dem som deltar i olika samverkansgrupper. På så sätt kan man samla funktioner
med likartade roller och mandat till samma forum.
Modellen för En trygg, säker och störningsfri region bygger på tre samverkansnivåer, som var och en
har sitt specifika fokus när det gäller den gemensamma hanteringen av regionala frågor:
▪
▪
▪

Regionalt inriktande nivå
Regionalt samordnande nivå
Verkställande nivå

Inom varje samverkansnivå finns forum både i ordinarie läge respektive aktiverat läge. På regionalt inriktande och regionalt samordnande nivå finns normalt ett huvudforum. På verkställande nivå finns
per definition oftast flera parallella forum.
Regionalt inriktande nivå
Inom den regionalt inriktande nivån finns samverkanforum som sätter ramar och fastställer övergripande policy ur ett regionalt perspektiv. Man arbetar långsiktigt och anger inriktningen för hur en händelse eller en fråga ska hanteras och prioriteras.
Deltagarmandat: motsvarande beslutsfattare på organisatoriskt övergripande nivå.
Här finns följande forum:
Regional chefsgrupp (ordinarie läge)
Den regionala chefsgruppen hanterar frågor i ordinarie läge, till exempel generell tilldelning av resurser för gemensamma utvecklings- och planeringsarbeten, ramar för ambitionsnivåer och ekonomisk
uppföljning. Gruppen beslutar om gemensamma implementeringsåtgärder och fattar löpande inriktningsbeslut. Ordförande är Länsöverdirektören vid Länsstyrelsen Stockholms län. Regionala chefsgruppen genomför möten varannan månad utifrån en stående agenda. Samordningschef är föredragande
på mötet och driver beredningsprocesser inför mötena.
Regionalt inriktande forum (aktiverat läge)
Sammankallas vid behov vid aktiverat läge för att arbeta med den övergripande, regionala hanteringen
och med gemensamma prioriteringar. Forumet anger ramar, inriktning och ambitionsnivåer i samband
med specifika händelser och skeenden. Fler aktörer kan komma att delta, efter analys av händelsens
art och utveckling. Arbetet leds om inget annat meddelas av Länsstyrelsen. Regional samverkanskoordinator i beredskap är föredragande i gruppen och stödjer avseende analys och behov av inriktning.
Regionalt samordnande nivå
Nivån innehåller forum som samordnar och aktiverar gemensamma åtgärder och resurser som rör en
specifik händelse eller fråga. På de regionala samverkanskonferenserna hanteras varje vecka bland annat informationsdelning och lägesbilder samt analys av behov av samverkan och planering.
Deltagarmandat: motsvarande att övergripande genomföra och samordna verksamhet utifrån delegation och inriktning.
På denna nivå finns följande forum:
Regional samordningsgrupp (ordinarie läge)
Gruppen arbetar med utveckling, implementering och uppföljning av ärenden. Exempel: Uppföljning
av resultat från projekt- och planeringsgrupper samt samordning av gemensamma projekt och aktiviteter. Gruppen startar, följer upp och godkänner beslutade projekt, aktiviteter och tematiska grupper
samt analyserar och föreslår gemensamma åtgärder. Värdskapet för gruppen är roterande och arbetet
leds av samordningschef Samverkan Stockholmsregionen.
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Forumet följer upp de temaområden som beslutats inom Samverkan Stockholmsregionen. Varje temaområde har egna arbetsgrupper som rapporterar till forumet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utbildning
Övning
Omvärldsbevakning och gemensam planering
Utvärdering och lärande
Risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunikation
Teknik och ledningsstöd
Säkerhetsskydd
Krisstöd

Regional samverkanskonferens (ordinarie läge)
Ett samverkansforum som genomförs en gång i veckan, torsdagar kl. 16.00, för att utbyta information,
göra en omvärldsanalys samt ta fram en samlad lägesbild och gemensam analys. Syftet är att kunna
identifiera och formulera behov av samordning och kommande samverkan. Värd för forumet är Länsstyrelsen och dess tjänsteman i beredskap, Regional samverkanskoordinator i beredskap inriktar mötets agenda och summerar åtgärder. I denna konferens deltar även Regional kommunikationskoordinator med ansvar för att i ett tidigt skede kunna identifiera behov av samordnad kommunikation.
Regionalt samordnande forum (aktiverat läge)
Forumet aktiveras i samband med en akut situation eller skeende och tar då fram en samlad lägesbild
samt analyserar behovet av gemensamma resurser och samordnad/gemensam kommunikation. Forumet arbetar inom de ramar som fastställts av inriktande forum. Vid behov bjuds andra berörda aktörer
in. Länsstyrelsen är värd och moderator för mötet vars innehåll inriktas och summeras av Regional
samverkanskoordinator. Forumet initierar och samordnar vid behov även aktörsgemensamma arbetsgrupper/stabsfunktioner (lägesbild, analys och/eller kommunikation)
Forumet möts vanligen via telefon eller Rakel men förmåga finns även för att samlas fysiskt i en samverkansstab2.
Vid behov av kommunikationssamordning i ett aktiverat läge kan kompletterande möten med fokus på
detta genomföras med länets kommunikatörer. Arbetet leds av Regional kommunikationskoordinator.
Verkställande nivå
Verkställande nivå beskriver, i förhållande till regionalt inriktande och samordnande nivå, all den form
av bilateral eller multilateral samverkan som sker mellan aktörerna men som normalt inte har ett
övergripande regionalt perspektiv, dvs mer kopplat till enskilda aktörer, geografiskt eller ämnesmässigt avgränsade delar, skeenden och situationer.
I ordinarie läge exemplifieras det t.ex. av specifika samverkansgrupperingar som utvecklar operativa
metoder och planer. I aktiverat läge exemplifieras det t.ex. av operativ samverkan på fältet och samverkan mellan olika ledningscentraler. Den enskilda händelsen står i centrum och fokus är på utförarnivå.
I aktiverat läge hanteras vanligtvis händelser, uppdrag och ageranden utifrån relativt korta tidsskalor.
Händelserna i sig kan vara mycket komplexa och leda till kontakter med högre beslutsfattare internt
hos berörda aktörer. Det är med andra ord den nivå där det mesta samverkansarbetet sker. Den verkställande nivån har en naturlig och viktig uppgift att initiera kontakt med och förmedla händelser vidare till samordnande och inriktande nivå.

2

Se 2.6 Samverkansetablering
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Deltagarmandat: Utifrån delegation, inriktning och standardrutiner.
Samverkan på Verkställande nivå i ordinarie läge
På den här nivån finns forum som består av olika samverkansgrupper, som löpande eller under en begränsad tid arbetar med specifika frågor, projekt och aktiviteter. Flera verkställande forum kan vara
aktiva samtidigt. Inga krav på formella ordföranden finns.
Ett av de områden som identifierats som gemensamt intressant och viktigt för det gemensamma regionala arbetet är samverkan mellan regionens ledningscentraler. Inom forumet Verkställande forum –
Ledningscentraler hanteras bl.a. utveckling och uppföljning av processer som effektiv larmhantering,
operativ lägesbild och eskalering av händelser till regionalt samordnande nivå. Deltagarna är de organisationer som dygnet runt driver ledningscentraler.
Samverkan på Verkställande nivå i aktiverat läge
Samverkan som definitionsmässigt är på verkställande nivå sker kontinuerligt vid behov och i samband
med särskilda händelser, till exempel daglig samverkan mellan ledningscentraler, arbete i operatörskluster, kontakter mellan olika aktörer eller vid formering av lokala samverkansgrupper på fältet.

Fig. 2 Samverkansnivåer, ett sätt att beskriva mandat och uppdrag för olika samverkansforum.

562

Fig. 3 Olika samverkansforum inom modellen för regionala samverkan

Fig 4. Visualisering av etablerade forum och temagrupper och hur samordningskansliet kopplar till forumen i ordinarie respektive aktiverat läge.

3.3

Så aktiveras olika forum

Beslut om aktivering av ett forum på regionalt samordnande och inriktande nivå kan initieras antingen
av aktörerna var för sig eller av ett redan verksamt forum, varpå Länsstyrelsen i Stockholms tjänsteman i beredskap (TiB) kontaktas. Länsstyrelsen sammankallar i sin tur det berörda forumet. Detta gäl-
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ler även när en utomstående aktör påkallar behovet av aktivering. Samverkan aktiveras genom telefoni eller via RAKEL, valet avgörs bl.a. av tillgången till telefoni och vilken typ av information som ska
delas.
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap är normalt mötesvärd, modererar mötena och dokumenterar
arbetet i form av en lägesbild. Arbetet sker i nära arbete med den person som tjänstgör som Regional
samverkanskoordinator som inriktar mötena och sammanfattar åtgärdsbehov. Tillsammans med kommunikationskoordinator
De regionalt inriktande och samordnande forumen behöver inte vara aktiverade samtidigt; det beror
på situationen. Normalt sett aktiveras i första hand det samordnande forumet. Det är där den mesta
informationsdelningen sker, samlad lägesbild skapas och det regionala arbetet samordnas.
När en händelse uppstår är det viktigt att snabbt sammankalla berörda aktörer för att hantera den
specifika situationen. Utifrån händelsens art och utveckling kan sammansättningen i olika forum växla
och fler aktörer kallas in, och man får därmed en anpassad sammansättning utifrån aktörsanalys.
Initialt kallas alla aktörer som finns på listan i inkallningssystemet (UMS)3 i till samverkansmöte. Därefter avgör varje aktör själv behovet av fortsatt deltagande in den aktuella händelsen.
Vilka resurser som behövs beror på den aktuella situationen. Analys om behov av anpassad sammansättning av forumen görs löpande.
Lägesbilder publiceras i WIS, varje aktör administrerar själv vilka funktioner och individer som har behörighet till WIS.
Informationsunderrättelser
Om en aktör snabbt vill gå ut med information för kännedom till övriga aktörer kan en s.k. informationsunderrättelse skapas i WIS. Detta medför att alla som har valt att ta emot sådana meddelanden
får ett sms/email med den informationen. På detta sätt kan information delas även om det inte initialt
bedömts som kritiskt eller behov av en samverkanskonferens.

3.4

Flöden och gemensamma processer

För att säkra en effektiv samverkan och ett bra resultat behövs ett antal grundprocesser som redovisas
nedan. I modellen har dagordningar och rutiner i de gemensamma forumen anpassats för att säkra de
önskade flödena mellan dem samt mellan forumen och respektive organisation.
En stor del av samverksarbetet består av kommunikation i olika former. Kommunikation är dock inte
en fristående process, utan en integrerad del av samtliga gemensamma processer och har därför vävts
in i metodstöd och rutinbeskrivningar. Utveckling, breddning och förankring av regional kommunikationssamordning är aktivt och bedrivs i ordinarie läge som ett nätverksarbete inom ramen för temaområdet ” Kommunikation”4
I aktiverat läge leds kommunikationssamordningen av Regional kommunikationskoordinator med stöd
av länets kommunikatörer.
Utveckling och lärande
I det gemensamma arbetet är det viktigt att kontinuerligt ta tillvara olika former av erfarenheter, såväl
inom som utanför regionen, och att omsätta dessa i praktiken.

3

se 2.6 Gemensam teknik och ledningsstöd

4

se 2.10 Kommunikation
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En av de grundläggande förutsättningarna är att upprätthålla en tillåtande kultur för att testa nya arbetssätt och förfina och justera befintliga allt eftersom behov uppstår eller när nya erfarenheter kommer till.
Erfarenheter kan tas tillvara antingen genom att sprida redan befintlig kunskap eller genom att ta fram
nya underlag. I många fall kommer det att finnas tidigare underlag som kan bidra till kunskapsutvecklingen, till exempel forskningsrapporter och andra studier, lärdomar från genomförda projekt samt utvärderingar av inträffade händelser. Dessa behöver gemensamt beredas, analyseras och implementeras. Inom Samverkan Stockholmsregionen finns det också behov av att vid olika tillfällen utveckla ny
kunskap, t.ex. vilka slutsatser som kan dras i samband med uppföljning av händelsehantering . Det kan
handla om utvärdering av en i förväg känd händelse (till exempel statsbesök eller snöstorm), plötsligt
uppkommen händelse (till exempel terroristattentat) samt skeenden, händelser och/eller trender.
Andra exempel på nya underlag är beställning av forskning, utredning och analyser.
Processbeskrivningen nedan (figur 5) gör det möjligt att tillsammans ta tillvara erfarenheter från samtliga kunskapsunderlag.

Fig 5. Utifrån en löpande och systematisk behovsinventering startar processen för utveckling och
lärande. Vid behov av omedelbara rutinjusteringar hanteras ärendet givet ett aktiverat läge.

Exempel 1: Löpande uppföljning av händelsehantering
Under en samverkanskonferens i ordinarie läge (varje torsdag kl. 16) framkommer synpunkter om att
en händelse tidigare i veckan inte hanterades enligt de överenskomna rutinerna. Efter en kort diskussion kommer man fram till att via mötesdokumentationen lyfta ärendet till Regionala samordningsgruppen (1). Vid mötet i regionala samordningsgruppen ser man ett mönster i den aktuella frågan och tar
ett direkt beslut (2a) om att frågan ska utredas och beredas med hjälp av interna resurser. Utredningen (3) pekar på att processen fortfarande är relevant, men man föreslår vissa förtydliganden och
en enklare form av gemensam informationsinsats. Samordningsgruppen instämmer i förslaget, beslutar om vad som ska göras (4b) samt ger samordningskansliet i uppgift att genomföra det (5). Regionala
chefsgruppen informeras för kännedom vid nästa möte. Åtgärden följs upp vid kommande möte i regionala samordningsgruppen (6).
Exempel 2: Att initiera och genomföra omfattande utveckling
I Regionala samordningsgruppen har man påpekat behovet av att utveckla teknikstödet för regional
informationsdelning (1) samt tagit fram ett förslag till projektbeskrivning. Under nästa möte går samordningsgruppen igenom förslaget till projektdirektiv och budget samt skickar det vidare till regionala
chefsgruppen (2a). Där blir ärendet en formell beslutspunkt på dagordningen och föredras av Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen. Chefsgruppen ger Samordningschef i uppdrag att genomföra projketet med de resurser som avropats (3). Ärendet avrapporteras löpande och slutredovisas i
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regionala samordningsgruppen, där projektets förslag till åtgärder och handlingsplan värderas och
kvalitetssäkras (4a). Förslag till beslut går till chefsgruppen, som beslutar om åtgärder. Parterna genomför föreslagna åtgärder (5). Regionala samordningsgruppen samordnar och följer upp genomförandet (6).
Gemensam regional inriktning
Syfte vid regional samverkan är att kunna samordna samhällets agerande utifrån en samlad lägesbild
och en gemensam analys. För att uppnå detta behöver samhällsaktörerna utgå från en gemensam
målbild och en strategi för att nå den. I modellen för regional samverkan kallas det för en gemensam
regional inriktning och utgör en ram och en vägledning för det som ska samordnas. En gemensam regional inriktning kan utarbetas i förväg för typhändelser (förberedd inriktning) men också vid behov inför eller under hantering av händelse.
Varje aktör har i grunden en inriktning som består av de riktlinjer och mål som finns för den egna verksamheten. Vid en händelse där flera aktörer är involverade är det inte säkert att de åtgärder som sker
utifrån en enskild organisations prioriteringar är de åtgärder som är bäst för helheten. I vissa fall nås
en större samhällseffekt genom att istället stötta en annan aktörs uppdrag med sina egna resurser eller genom att omprioritera till förmån för andra samhällsfunktioner, det vill säga göra avsteg från egna
inriktningar och normala prioriteringar.
Processen för att nå en regional inriktning bygger på att forum på regionalt samordnande nivå tar fram
förslag till inriktning som forum på inriktande nivå sedan bedömer och fastställer. Beroende av ärende
och tidsutrymme sker det i ordinarie läge, aktiverat läge eller en blandning.

Exempel 3, arbetsgång vid aktiverande av planeringsgrupp vid planerad händelse
Vid ett möte i den Regionala Samordningsgruppen informerar Polisen om att ett större evenemang
kommer att genomföras om sex månader. Samordningsgruppen bedömer att det finns ett stort behov
av gemensam planering och gemensamma förberedelser.
Gruppen beslutar om att definiera behoven och att lyfta ärendet till kommande Regionala Chefsgruppsmöte, som i sin tur fattar beslut om att tillsätta en gemensam planeringsgrupp. Målet med planeringen beskrivs som en gemensam regional inriktning och utgör grund för planeringsgruppens arbete.
En regional samverkanskoordinator utses som sammankallande med stöd i kommunikationsfrågor av
regional kommunikationskoordinator. Planeringsgruppens arbete återrapporteras i de ordinarie forumen.
Exempel 4, hanteringsgång aktiverat läge:
En aktiverad samverkanskonferens genomförs utifrån en vädervarning klass 2 från SMHI, stora mängder snö förväntas i Svealand, med start inom 24 timmar. Under konferensen är lägesbilden och den
gemensamma analysen att händelsen kommer att leda till omfattande påverkan på trafik och samhällsflöden. Den regionalt inriktande nivån behöver aktiveras och bedömnigen är att en gemensam
regional inriktning bör tas fram i syfte att ge stöd och vara underlag för gemensamma prioriteringar av
samhällsviktiga verksamheter, samlade resurser för t.ex. snöröjning samt kommunikation och gemensamma budskap.
Vid konferensen utses en analys- och beredningsgrupp som under samordning av Regional Samverkanskoordinator i beredskap tar fram ett underlag till gemensam regional inriktning. Inriktningen innehåller utöver målbild och gemensamma prioriteringar också riktlinjer och strukturer för det fortsatta
gemensamma arbetet samt grunden avseende kommunikation och samordnade/gemensamma budskap. Som hjälp och stöd i framtagandet nyttjas det metodstöd som parterna gemensamt utvecklat.

566

Inriktningen föredras via telefonkonferens för regionalt inriktande forum som efter några kommentarer och smärre justeringar fastställer dokumentet och kommunicerar den i egen organisation. Inriktningen ligger nu som ram för både det enskilda och det gemensamma arbetet. Se figur 6 nedan.

Fig 6. Exempel på arbetsflöde vid framtagande av gemensam regional inriktning

Behov av mer stöd och dokumentation?
För flera delar av arbetet finns framtagna process- och rutinbeskrivningar, metodstöd och checklistor.
Dessa är av dynamisk karaktär och har därför valts att inte mer ingående redovisas i denna text. På
webbplatsen www.samverkanstockholmsregionen.se under fliken dokumentation kan dessa laddas
hem. Du kan också kontakta samordningskansliet genom info@samverkanstockholmsregionen.se
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Sändlista:
Kontaktpersoner inriktande nivå Samverkan Stockholmsregionen
Registrator alla aktörer -Samverkan
Stockholmsregionen

Antagande av gemensam målbild 2019–2022
Bifogat finner ni den gemensamma målbild som med hjälp av er aktörer i Samverkan
Stockholmsregionen tagits fram för perioden 2019–2022 avseende det aktörsgemensamma
arbetet. Huvuddragen av innehållet har föredragits vid Regionala rådet 14 november och den
bifogade skrivelsen har godkänts av representanterna i Regionala chefsgruppen inför att ni
samtliga aktörer nu får dokumentet med bilagor för enskilt antagande.
Vi önskar att ni som mottagare av detta dokument formellt meddelar Länsstyrelsen senast
1 juni om antagen målbild.
Tack för er medverkan och engagemang i dessa för regionen viktiga frågor!
Med vänlig hälsning,

Patrik Åhnberg
Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen
Tillika Ordförande Regionala Chefsgruppen -Samverkan Stockholmsregionen

568

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
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Dnr: KS-0298/2019
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Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad
och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan
Kistagrenen inom Sundbybergs stad.
Beslutsunderlag
 Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB
Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom
Sundbybergs stad.
 Stadsledningskontorets skrivelse den 29 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige godkände den 29 januari 2018, § 7, Genomförandeavtal
mellan Sundbybergs stad och Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende del av
Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad.
Parterna har upprättat förslag till tilläggsavtal för att justera och tydliggöra ansvar
för genomförandet av de aktuella arbetena. Tilläggsavtalet innebär följande
förändringar av avtalsvillkoren:
Sundbybergs stad går in som medbeställare av vissa arbeten tillsammans med SL.
Det innebär att hanteringen av moms i projektet förenklas. Förändringen innebär en
minskad risk för att kostnader för moms uppstår. Parterna har också enats om att
Sundbybergs stad övertar hela ansvaret för anläggande av ny gång- och cykelbro
över Enköpingsvägen. Förändringen innebär bättre möjligheter att styra hur bron
ska se ut samt bättre möjligheter att styra kostnaderna för anläggandet. Till grund
för tilläggsavtalet ligger också en önskan från SL att utföra arbetena som en
entreprenad på löpande räkning med syftet att förkorta genomförandetiden för
entreprenaden. Entreprenadarbete på löpande räkning innebär en större risk för
ökade kostnader. Principerna för fördelningen av kostnader mellan parterna föreslås
ändras genom föreliggande tilläggsavtal. Syftet är att minska risken för att staden
drabbas av ökade kostnader.
Kostnaderna för arbetena bedömdes vid tiden för tecknande av
genomförandeavtalet/beslut om genomförandet till 250 mnkr (sträckan
Artillerivägen-Enköpingsvägen exklusive gång- och cykelbron). Enligt
genomförandeavtalet ska kostnaderna för arbetena fördelas med hälften på vardera
parten. Detta gäller även om det bedömda beloppet överskrids. Tilläggsavtalet
innebär att parterna kommer att sätta ett tak för stadens kostnader när
systemhandlingen med tillhörande kalkyl tagits fram och att för kostnader
överstigande taket sänks från 50 procent till 13 procent. SL:s ansvar för dylika
kostnader höjs till 87 procent.
Då ärendet är av större vikt för staden och beslut om tidigare genomförandeavtal
fattats av kommunfullmäktige behöver även tilläggsavtalet behandlas av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
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kommunfullmäktige. Föreliggande ärende bedöms enbart omfatta
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 maj 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB
Stockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom
Sundbybergs stad godkänns.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

570

Stadsledningskontoret
Per-Håkan Genberg/Emma Svensson

2019-05-29
Dnr KS-0298/2019

1 (2)

Kommunstyrelsen

Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad
och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan
- Kistagrenen - inom Sundbybergs stad
Beslutsunderlag
 Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB
Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom
Sundbybergs stad.
 Stadsledningskontorets skrivelse den 29 maj 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige godkände den 29 januari 2018, § 7, Genomförandeavtal
mellan Sundbybergs stad och Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende del av
Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad.
Parterna har upprättat förslag till tilläggsavtal för att justera och tydliggöra ansvar
för genomförandet av de aktuella arbetena. Tilläggsavtalet innebär följande
förändringar av avtalsvillkoren:
Sundbybergs stad går in som medbeställare av vissa arbeten tillsammans med SL.
Det innebär att hanteringen av moms i projektet förenklas. Förändringen innebär en
minskad risk för att kostnader för moms uppstår. Parterna har också enats om att
Sundbybergs stad övertar hela ansvaret för anläggande av ny gång- och cykelbro
över Enköpingsvägen. Förändringen innebär bättre möjligheter att styra hur bron
ska se ut samt bättre möjligheter att styra kostnaderna för anläggandet. Till grund
för tilläggsavtalet ligger också en önskan från SL att utföra arbetena som en
entreprenad på löpande räkning med syftet att förkorta genomförandetiden för
entreprenaden. Entreprenadarbete på löpande räkning innebär en större risk för
ökade kostnader. Principerna för fördelningen av kostnader mellan parterna föreslås
ändras genom föreliggande tilläggsavtal. Syftet är att minska risken för att staden
drabbas av ökade kostnader.
Kostnaderna för arbetena bedömdes vid tiden för tecknande av
genomförandeavtalet/beslut om genomförandet till 250 mnkr (sträckan
Artillerivägen-Enköpingsvägen exklusive gång- och cykelbron). Enligt
genomförandeavtalet ska kostnaderna för arbetena fördelas med hälften på vardera
parten. Detta gäller även om det bedömda beloppet överskrids. Tilläggsavtalet
innebär att parterna kommer att sätta ett tak för stadens kostnader när
systemhandlingen med tillhörande kalkyl tagits fram och att för kostnader
överstigande taket sänks från 50 procent till 13 procent. SL:s ansvar för dylika
kostnader höjs till 87 procent.

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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Per-Håkan Genberg/Emma Svensson

2019-05-29
Dnr KS-0298/2019
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Då ärendet är av större vikt för staden och beslut om tidigare genomförandeavtal
fattats av kommunfullmäktige behöver även tilläggsavtalet behandlas av
kommunfullmäktige. Föreliggande ärende bedöms enbart omfatta
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 maj 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB
Stockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom
Sundbybergs stad godkänns.

Fredrik Härdén
tjänsteförättande stadsdirektör

Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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Tillägg 1 till
AVTAL avseende genomförande av del av Tvärbanan
Kistagrenen inom Sundbybergs stad

mellan
AB Storstockholms Lokaltrafik genom
Trafiknämnden inom
Stockholms Läns Landsting
och
Sundbybergs stad
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1 Parter
AB Storstockholms Lokaltrafik, org nr. 556012-0683, genom Trafiknämnden inom
Stockholms läns landsting, org. nr. 232100-0016, nedan kallade ”SL”
och Sundbybergs stad, org. nr. 212000-0175, genom dess kommunstyrelse, nedan
kallad ”Staden”.
SL och Staden kallas i det följande var för sig för ”Part” och gemensamt för
”Parterna”.

2 Bakgrund
Parterna tecknade 2018-04-03 AVTAL avseende genomförande av del av
Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad (”Genomförandeavtalet”).
Parternas arbeten har försenats och för att på ett enkelt sätt kunna hantera vissa
momsmässiga frågeställningar har SL önskat Stadens deltagande som
medbeställare i arbeten med delområde 4, 6 och 7 samt att Staden övertar ansvar
för delområde 8. Detta har föranlett behov av att teckna detta tilläggsavtal.
Detaljplanerna för Tvärbanans sträckning genom Sundbyberg "Detaljplan för
Kistagrenen, tvärbana genom Rissne” och ”Detaljplan för Skelettplan västra
Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge” har vunnit laga kraft.
Detta tilläggsavtal gäller tillsammans med Genomförandeavtalet. I detta
tilläggsavtal regleras förändringar och tillägg till Genomförandeavtalet, se vidare
punkt 8.1.

3 Definitioner
Ingen ändring.

4 Syfte och omfattning
Projektet delas in i följande delområden (talen inom parentes utgör ungefärligt
km-tal i spårvägens längdmätning):
1. Solvallabron inklusive trappa i platsgjuten betong och stödmurar (5+2505+310)
2. Kavallerivägen. Från korsning Rissneleden till och med korsning Ridvägen
(5+310-5+695)
3. Rissne torg inklusive teknikbyggnad. Från korsning Ridvägen till början av
Artillerivägen (5+695-5+980)
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4. Artillerivägen, Rissneleden inkl teknikbyggnader, Kvarnvägen, och trafikplats
Enköpingsvägen med spårvägsbro (5+980-6+490)
5. Rissneleden Österut mot Spårvagnsdepån
6. Madenvägens omläggning samt ny infart från Enköpingsvägen
7. Flytt av Norrvattenledning
8. Ny Gång- och cykelbro över Enköpingsvägen
9. Ursvik (6+490-7+475)
10. Ursvik banvall inklusive bro över igelbäcken (7+475-8+100)
Detta tilläggsavtal syftar till att reglera genomförandet av Tvärbanans Kistagren
inom delområde 4, 6, 7 och 8 med följdkonsekvenser, funktionstillägg och
standardhöjningar. Avtalet innefattar en reglering av Parternas ansvar och
åtaganden gällande tidsplan, projektering, genomförande och kostnadsfördelning.
4.1 Ägande
Ingen ändring.

5 Ansvarig för projektering och utförande
Nedan beskrivs Parternas ansvarsfördelning i varje delområde avseende
projektering och utförande.
5.1 Förstudie, system- och bygghandlingar
Generellt inom varje delområde ansvarar SL för projektering av system- och
bygghandlingar för Trafikanläggningen. Därutöver fördelas ansvaret enligt nedan.
1. Solvallabron inklusive trappa i platsgjuten betong och stödmurar (5+2505+310)
Ingen ändring.
2. Kavallerivägen. Från korsning Rissneleden till korsning Ridvägen (5+3105+695)
Ingen ändring
3. Rissne torg inklusive teknikbyggnad. Från korsning Ridvägen till början av
Artillerivägen (5+695-5+980)
I enlighet med beslut i gemensam styrgrupp 2019-03-06 har ansvaret ändrats till
följande:
SL ansvarar för projektering av system- och bygghandlingar för teknikbyggnad,
trafiksignaler, konstruktion, geoteknik inom Projektet.
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Staden ansvarar för ledningssamordning samt projektering av system- och
bygghandlingar för ledningsomläggning mark, GC-vägar, belysning inom
Projektet.
4. Artillerivägen, Rissneleden inkl teknikbyggnader, Kvarnvägen och trafikplats
Enköpingsvägen med spårvägsbro (5+980-6+490)
Ingen ändring.
5. Rissneleden österut mot Spårvagnsdepån
Ingen ändring.
6. Madenvägens omläggning samt ny infart från Enköpingsvägen
Ingen ändring.
7. Flytt av Norrvattenledning
Ingen ändring.
8. Ny Gång- och cykelbro över Enköpingsvägen
Staden ansvarar för framtagande av förstudiehandlingar avseende placering och
gestaltning av gång- och cykelbron med landfästen samt för projektering av
system- och bygghandlingar för gång- och cykelbro.
Staden ska tillhandahålla systemhandling granskningsversion över det södra
landfästet senast 2019-07-03 samt färdig systemhandling senast 2019-09-13.
Påverkan på ledningar under bron hanteras inom delområde 4.
9. Ursvik (6+490-7+7+475)
Ingen ändring.
10. Ursvik Banvall inklusive bro över Igelbäcken (7+475-8+100)
Ingen ändring.
Särskilt om systemhandling för delområde 4, 6 och 7
Systemhandlingsprojektering pågår med planerad granskning 2019-06-102019-07-03. Systemhandling med tillhörande kalkyl ska vara klar senast
2019-09-13 i enlighet med 7.6.1.
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5.2

Ansvar för utförande

1. Solvallabron inklusive trappa i platsgjuten betong och stödmurar (5+2505+310)
Ingen ändring.
2. Kavallerivägen. Från korsning Rissneleden till korsning Ridvägen (5+3105+695)
Parterna är överens om att ändra Genomförandeavtalets andra stycke denna punkt
till följande, i övrigt gäller Genomförandeavtalet oförändrat:
Parterna har kommit överens om att Stadens ansvar för utförande av delar av
Trafikanläggningen ska omfatta: Grundläggning och terrassering av dubbelspår,
samt kanalisation för el-/signal-/telenät och kontaktledningsfundament på
Kavallerivägen mellan Rissneleden och Skvadronsbacken. Omfattningen avgränsas
enligt Genomförandeavtalets Bilaga 4.
3. Rissne torg inklusive teknikbyggnad. Från korsning Ridvägen till början av
Artillerivägen(5+695-5+980)
I enlighet med beslut i gemensam styrgrupp 2019-03-06 har ansvaret ändrats till
följande:
Staden ansvarar för följande delar av Trafikanläggningen: terrasseringsarbeten
med underbyggnad för spår, hållplats och teknikhus.
Vidare ansvarar Staden för ledningssamordning samt utförandet av
ledningsomläggningar med rivning av fontän, direkta följdkonsekvenser inom
Projektet och standardhöjande åtgärder som omfattas av GC-vägar med
beläggning, gatubelysning, den rivning och anpassning till befintliga anläggningar
som följer av Partens arbeten, återställning av ytor och anläggningar.
SL ansvarar för utförandet av resterande delar av Trafikanläggningen och den
rivning och anpassning till befintliga anläggningar som följer av Partens arbeten.
4. Artillerivägen, Rissneleden inkl teknikbyggnader, Kvarnvägen och trafikplats
Enköpingsvägen med spårvägsbro (5+980-6+490)
SL ansvarar inom ramen för den gemensamma upphandlingen enligt 5.6 för
utförandet av direkta följdkonsekvenser inom Projektet och standardhöjande
åtgärder som omfattas av; rivning av befintlig GC-bro och andra anläggningar,
grundläggning och terrassering, GC-vägar och gata med beläggning, gatubelysning,
ledningssamordning och omläggningar, trafiksignaler, trädplantering med
fukthållande lager, markförstärkning. Omfattningen avgränsas enligt
Genomförandeavtalets Bilaga 6.
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SL ansvarar för hela utförandet av Trafikanläggningen.
5. Rissneleden österut mot Spårvagnsdepån
Ingen ändring.
6. Madenvägens omläggning samt ny infart från Enköpingsvägen
SL ansvarar inom ramenför den gemensamma upphandlingen enligt 5.6 för
utförandet av Madenvägens omläggning samt ny infart från Enköpingsvägen med
rivning, grundläggning och terrassering, gata med beläggning, gatubelysning,
ledningsomläggningar, trafiksignaler, markförstärkning. Omfattningen avgränsas
enligt Genomförandeavtalets Bilaga 8.
7.

Flytt av Norrvattenledning

SL ansvarar inom ramen för den gemensamma upphandlingen enligt 5.6 för
utförandet av ledningsomläggningen från Kasernvägen till Enköpingsvägen.
8. Ny Gång- och cykelbro över Enköpingsvägen
Staden ansvarar för utförande av gång- och cykelbron.
SL ansvarar dock för att utföra gång- och cykelbrons landfäste i Rissne under
förutsättning att Staden levererar bygghandling för detsamma senast 3 månader
efter att SL begär sådan, dock tidigast 2019-12-15.
Vid arbeten på gång- och cykelbron som ska utföras närmare än 4 meter från
spänningssatt anläggningsdel måste särskilda föreskrifter följas och arbetet
elsäkerhetsplaneras, se SL:s gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer.
9. Ursvik (6+490-7+7+475)
Ingen ändring.
10. Ursvik Banvall inklusive bro över Igelbäcken (7+475-8+100)
Ingen ändring.
Standard
Ingen ändring.
5.3 Arbets- och etableringsområden
Ingen ändring.

579

5.4

Ledningsomläggningar
Ingen ändring.

5.5

Byggtrafik och provisorier
Ingen ändring.

5.6 Gemensam upphandling för delområde 4, 6 och 7
Parterna har enats om att handla upp delområde 4, 6 och 7 gemensamt som en
utförandeentreprenad i utökad samverkan med förhandlat förfarande enligt Lag
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Båda Parterna är
beställare men SL är ombud i entreprenaden.
Upphandlingsskedet
SL ansvarar för framtagande av upphandlingsdokument (UD). Av tidsskäl avser
Parterna att påbörja upphandling innan detta tilläggsavtal och UD godkänns av
kommunfullmäktige varför UD innehåller rätt att avbryta upphandling om sådant
godkännande uteblir. Upphandling genomföras parallellt med
systemhandlingsprojektering och med mål att ha sista anbudsdag i slutet av juni
2019.
SL utvärderar anbud och redovisar för Staden.
SL förhandlar med entreprenör inför tilldelning.
Parterna beslutar gemensamt om tilldelning och tecknar därefter kontrakt med
entreprenör.
Planering med entreprenören efter kontraktstecknande
Efter kontraktstecknande ska Parterna och entreprenören gemensamt
• förhandla om och besluta om riktkostnad
• fastställa arbetssätt för entreprenadens genomförande med avseende på tid,
kostnad, funktion och kvalitet
• fastställa formerna för beställarens och entreprenörens samverkan.
Ovanstående beslutas i en med entreprenören gemensam samverkansgrupp.
Delegering av ansvar
Staden uppdrar åt SL att gentemot entreprenören agera ombud och fatta beslut
som rör entreprenaden inom
• den omfattning avseende funktion och kvalitet som kommer att framgå av
godkänd systemhandling,
• tider enligt punkt 7.3
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•

kostnader enligt punkt 6

SL tar därmed på sig byggherreansvaret för entreprenadens genomförande.

6 Kostnadsfördelning
Enligt huvudprincipen i Finansierings- och samverkansavtalet ska Projektets
kostnader, exklusive standardhöjningar och funktionstillägg, fördelas enligt
principen 87 % SL och 13 % Staden. Överenskomna standardhöjningar och
funktionstillägg har en annan fördelning vilket framgår under 6.1 nedan.
6.1

Trafikanläggningen med direkta följdkonsekvenser,
standardhöjningar och funktionstillägg.
Ingen ändring.

6.2 Övriga kostnader
Ingen ändring.
6.3 Ekonomisk avstämning mellan Parterna
Parterna är överens om att ändra Genomförandeavtalets femte stycke denna punkt
till följande, i övrigt gäller Genomförandeavtalet oförändrat:
Parterna ska avseende delområde 1, 2, 3, 5, 9 och 10 hålla kvartalsvisa ekonomiska
avstämningsmöten för att gå igenom ekonomin i Projektet och fördelningen mellan
parterna. Vid avstämningsmötena ska faktureringsunderlaget granskas och
godkännas av parterna innan det belopp som ska faktureras respektive part
fastslås.
Avseende delområde 4, 6 och 7 sker avstämningar månadsvis inom ramen för den
gemensamma entreprenaden.
6.4 Begränsning i Stadens medfinansiering, index och byggherrepåslag
Staden kostnadsandel avseende delområde 4, 6, 7 begränsas till ett tak som ska
beräknas utifrån Genomförandeavtalets kostnadsfördelning baserat på
systemhandling med tillhörande kalkyl enligt punkt 5.1.1. Parterna ska omgående
gemensamt besluta om detta tak i styrgruppen.
Eventuella kostnader över taket fördelas med 87 % SL och 13 % Staden.
I övrigt ingen ändring mot Genomförandeavtalet eller Finansierings- och
samverkansavtalet.
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6.5 Betalningstidpunkt och fakturering
Som huvudprincip sker betalning mot faktura efter godkänd slutbesiktning av
respektive delområde. Faktura får inte ställas ut innan underlag har godkänts vid
ekonomiskt avstämningsmöte enligt 6.3.
Avseende delområde 4, 6 och 7 samt i förekommande fall delområde 8, ska den
gemensamt upphandlade entreprenören fakturera Parterna månadsvis i enlighet
med Genomförandeavtalets kostnadsfördelning. SL ansvarar inför faktureringen
för kontroll av riktigheten och uppdelning av kostnader, SL:s godkännande av
faktura ska framgå vid faktureringen.
Mervärdeskatt ska utgå vid fakturering av entreprenadtjänster. Medfinansiering i
form av bidrag utan motprestation är ej mervärdesskattepliktigt.

7 Parternas samordning och samarbete
7.1

Fastigheter och fastighetsbildning
Ingen ändring.

7.2 Organisation och arbetssätt
Ingen ändring.
7.3 Tidsplan
Parterna har en gemensam målsättning att möjliggöra byggstart av Kistagrenen i
Sundbybergs stad under 2019 med en trafikstart våren 2022 till Norra Ursvik samt
till Helenelund år 2023.
Delområde 3, 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att utföras i fem olika entreprenader:
• KG40, SL:s totalentreprenad för Trafikanläggningen samt delområde 5
− Planerad byggstart för spårvägsbron över Enköpingsvägen 2020-06-01
− Planerad byggstart för BEST-arbeten i delområde 3 och 4 2021-04-01
• Entreprenad Rissneleden, Kavallerivägen Sundbybergs stad.
Ombyggnation av gata, omläggning av ledningar, Stadens
utförandeentreprenad för markunderbyggnad och ledningsomläggning i
delområde 3, byggnation pågår
• Entreprenad Rissne torg-Artillerivägen, Stadens utförandeentreprenad
för delområde 3, planerad byggstart 2019-06-01
• KG10, Parternas utförandeentreprenad i samverkan för all omfattning utom
Trafikanläggningen i delområde 4, 6, 7,
− Planerad byggstart 2019-09-15, färdigställt Q4 2022
• Entreprenad GC-bro, Stadens utförandeentreprenad för delområde 8.
− Parterna ska verka för att Staden kan påbörja arbeten med GC-bron
parallellt med BEST-arbeten på spårvägsbron
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Det krävs en omfattande samordning av entreprenaderna och Parterna ansvarar
för att i upphandling kravställa att entreprenör medverkar till erforderlig
samordning.
Parterna förbinder sig att bemanna sina organisationer och prioritera sina arbeten
så att leveranstider kan hållas. Parterna är överens om att verka för att broar över
Igelbäcken kan byggas så tidigt som möjligt.
De tider som anges i Genomförandeavtalets bilaga 11 har inte innehållits. Parterna
ska upprätta en samordnad tidsplan för samtliga aktiviteter och arbeten inom
Projektet under hösten 2019. Den samordnade tidsplanen ska vara tillräckligt
detaljerad för att bedöma projektets framdrift och tidigt identifiera risk för
förseningar och påverkan på varandras arbeten.
Parterna ska genom kvartalsvis avstämning av tidsplanerna hålla varandra väl
informerade om varandras arbeten och dess tidsplaner och om alla omständigheter
som kan komma att påverka Projektets genomförande. Risk för försening ska
påtalas däremellan och eskaleras till beslutsfattande nivå för att åtgärder ska
kunna vidtas.
Särskilt om samordning av entreprenaderna KG10, GC-bro och KG40
Parterna är överens om att den totala mängden arbeten i entreprenaderna KG10,
GC-bro och KG40 ska genomföras så rationellt som möjligt. Parterna ska upprätta
och senast 2019-10-31 i styrgruppen besluta om en samordnad
produktionsplanering för att klarlägga gränssnitt, tider och omfattning.
De arbeten inom delområde 4 som eventuellt utförs inom GC-broentreprenaden
ska bibehålla kostnadsfördelningen enligt 6.1.
7.4 Angränsande projekt
Ingen ändring.
7.5 Byggmöten mm
Ingen ändring.
7.6

Granskning av handlingar och utförande
Systemhandling
Ingen ändring.
Bygghandling
Ingen ändring.
Upphandlingsdokumentation
Ingen ändring.
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Utförande
Ingen ändring.
Granskningstider och format
Ingen ändring.
7.7

Överlämning av anläggningar och garantier
Ingen ändring.

7.8 Myndighetsbeslut och tillstånd
Ingen ändring.

8 Avtal
8.1

Handlingarnas företrädesordning
Detta tilläggsavtal ansluter till Genomförandeavtalet och reglerar parternas
detaljerade ansvar och åtagande för projektering, finansiering och utförande av
Projektet. Specifik reglering i detta tilläggsavtal av en fråga gäller före, eller i
förekommande fall som komplettering till, vad som anges i Genomförandeavtalet.

8.2 Kommande avtal mellan Parterna
Ingen ändring.
8.3 Ändringar av avtal
Ingen ändring.

9 Miljö
9.1 Dagvatten
Ingen ändring.
9.2 Markföroreningar
Ingen ändring.
9.3 Buller, stomljud, vibrationer mm
Ingen ändring.

10 Ansvar
10.1 Personal och underleverantörer
Ingen ändring.
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10.2 Skada mellan Parterna
Ingen ändring.
10.3 Skada hos tredje man
Ingen ändring.

11 Kontaktpersoner
Kontaktperson för SL är: Projektledare Norra Rissne, för närvarande Robert
Mattsson
Kontaktperson för Staden är: Projektansvarig, för närvarande Anni Hvistendahl.

12 Force majeure
Ingen ändring.

13 Sekretess
Ingen ändring.

14 Överlåtelse
Ingen ändring.

15 Tvist
Ingen ändring.

16 Avtalets giltighet
Såsom förutsättning för giltigheten av detta avtal gäller
• Att tilläggsavtalet godkänns senast 2019-06-30 av kommunfullmäktige i
Sundbyberg med beslut som vinner laga kraft.
Brister denna förutsättning ska detta avtal omedelbart, och utan krav på vidare
åtgärder från någon av Parterna, till alla delar upphöra att gälla. Vardera part ska
stå sin kostnad hänförlig till avtalets upphörande och Parterna ska svara för
kostnad som har uppstått på grund av avtalet i enlighet med vad detta avtal stadgar
därom. Därefter ska parternas mellanhavanden i anledning av avtalet anses slutligt
reglerade.
_____________________
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Parterna tagit var sitt.

För SL

För Staden

Stockholm den______________

Staden den______________

________________________

________________________

Caroline Ottosson

Peter Schilling

Förvaltningschef

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 190

Dnr: KS-0164/2017

71 (80)

Svar på motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många
anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander
(V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017
 Äldrenämndens yttrande den 14 november 2017
 Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 16 november 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, § 12, väckte Jesper
Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) en motion där det föreslås att
förutsättningarna för att utveckla ett anhörigcenter i Sundbyberg utreds.
Motionen har remitterats till äldrenämnden samt social- och
arbetsmarknadsnämnden som behandlade ärendet på sina sammanträden den 14
december respektive 19 december 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0164/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många
anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander
(V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017
 Äldrenämndens yttrande den 14 november 2017
 Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande den 16 november 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017, § 12, väckte Jesper
Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) en motion där det föreslås att
förutsättningarna för att utveckla ett anhörigcenter i Sundbyberg utreds.
Motionen har remitterats till äldrenämnden samt social- och
arbetsmarknadsnämnden som behandlade ärendet på sina sammanträden den 14
december respektive 19 december 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

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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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0164/2017

1 (1)

Svar på motion - Utveckla stödet till Sundbybergs många
anhöriga. Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander
(V)
Stödet till anhöriga är en viktig del av det förebyggande uppdraget. Samhället
behöver finnas där när ens närstående inte har möjlighet att göra det. Där delar vi
motionärens åsikter. Samtidigt måste vi prioritera och vara ansvarsfulla med de
begränsade medel som finns.
Idag har vi en anhörigstrateg som delas mellan social- och arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen och som på olika sätt ger stöd till anhöriga
utifrån de krav som ställs på staden. Anhörigstrategen gör ett bra jobb och fyller
behovet, även om vi vet att det alltid går att göra mer.
Som behovet ser ut nu kan vi inte motivera utbyggnaden till ett anhörigcenter på
det sätt som motionären anger.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att motionen avslås.

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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Yttrande - Motion "Utveckla stödet till Sundbybergs många
anhöriga." Väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica
Kallander (V).
Äldrenämnden har att avge yttrande avseende motionen ”Utveckla stödet till
Sundbybergs många anhöriga” väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander
(V). I motionen yrkas på att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att
utreda förutsättningarna för att utveckla ett anhörigcenter i Sundbyberg.
Kommunens skyldighet att ge stöd till anhöriga
Utifrån bestämmelser i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd för
att underlätta för personer (anhöriga) som vårdar en närstående som är äldre,
långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet
är att minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning genom insatser som den
närstående behöver eller olika former av stöd till den anhöriga.
Med anhörig menas en person som vårdar eller stödjer en närstående. Närstående är
den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av
bestämmelsen om anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning, med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom eller med
missbruks- eller beroendeproblem. Anhöriga som är under 18 år omfattas dock inte
av bestämmelsen om anhörigstöd, även om de också kan ge omfattande hjälp och
stöd till föräldrar eller syskon.
Anhörigperspektivet innebär enligt regeringens proposition 2008/09:82 att
socialtjänsten ska
• samverka med anhöriga
• erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen
• ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande
• utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd
• hålla regelbunden kontakt med anhöriga och följa upp stödinsatserna
• se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar
Anhörigstöd i Sundbybergs stad
Sedan hösten 2016 har Sundbybergs stad en anhörigstrateg, med uppdrag att
inventera anhörigas behov, kartlägga och samordna befintligt anhörigstöd samt
utveckla anhörigstöd inom olika behovsområden för äldrenämndens och social- och
arbetsmarknadsnämndens målgrupper. Tanken är att anhörigstrategen i första hand
ska verka genom de olika verksamheterna som träffar anhöriga. I rollen ryms alltså
inte individuella stödkontakter. En annan uppgift är att vara ett stöd till anhöriga på
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en övergripande nivå, t.ex. medverka till föreläsningar och andra
gruppverksamheter.
Som ett steg i att utveckla anhörigstödet i Sundbybergs stad har rollen som
anhörigstrateg införts. De två berörda förvaltningarna, äldreförvaltningen och
social- och arbetsmarknadsförvaltningen, har initierat en arbetsgrupp för att arbeta
vidare med utvecklingen av och förutsättningarna för stadens anhörigstöd. Bland
annat har studiebesök vid Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping gjorts i juli
2017. Fortsatt utvecklingsarbete pågår.
Bedömning
De insatser som görs av anhöriga, ofta helt utan ersättning, utgör en viktig resurs
för samhället. Kommunerna har därför mycket goda skäl att på olika sätt ge stöd till
och underlätta för de anhörigas situation.
Anhörigstöd är ett vitt begrepp och det organiseras på olika sätt i olika kommuner.
Hur mycket resurser kommunen avsätter för anhörigstöd och hur dessa resurser
fördelas skiljer sig också åt mellan kommuner. Resurserna kan t.ex. fördelas till
centrala funktioner, som anhörigstrateg eller anhörigstödjare. Resurser för
anhörigstöd kan även handla om den tid som personal ute i de olika verksamheterna
lägger på insatser med ett tydligt anhörigperspektiv.
Framgångsfaktorer för ett gott anhörigstöd är främst tillgänglighet, kontinuitet, en
trygg miljö och förutsägbarhet. Omvärldsbevakning tyder på att ett helhetsgrepp
om den anhöriges livssituation, med strategier för återhämtning och egenmakt samt
förutsättningar att erbjuda behovsanpassad kompetens och kunskap på både
individnivå och gruppnivå, kan ge långsiktiga goda effekter både allmänmänskligt
och ekonomiskt. Möjligheter till individuellt samtalsstöd, gruppsamhörighet och rätt
kunskap tycks verka förebyggande mot svårare situationer för både den närstående
och den anhörige. Att dra nytta av digitaliseringens möjligheter skulle också kunna
bidra till ytterligare tillgänglighet genom exempelvis webbplatser, anhörigportaler
och sociala medier. Genom stadens anhörigstrateg bedrivs ett utvecklingsarbete
med målet att förbättra stödet till anhöriga, inom såväl äldreomsorgens olika
verksamheter som inom socialtjänstens missbruksvård och socialpsykiatri.
Samverkan mellan kommun och landsting – socialtjänst och sjukvård – är också nog
så angeläget att säkerställa ur ett anhörigstödsperspektiv.
Å äldrenämndens vägnar
Maria Bohman-Kreij (KD)
Äldrenämndens ordförande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 191

Dnr: KS-0308/2016

72 (80)

Svar på motion - Höj klimatambitionerna. Väckt av Jesper
Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
30 maj 2016
 Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 18 april 2017, § 13
 Sundbybergs stadshus AB:s skrivelse
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2016, § 202, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att kvantifierbara mål om minskad energiförbrukning
skrivs in i ägardirektiven till Sundbybergs stadshus AB samt att ambitionsnivån höjs
i relation till målen i klimat- och hållbarhetspolicyn.
Motionen har remitterats till Sundbybergs stadshus AB för yttrande. Sundbybergs
stadshus AB:s styrelse behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 april 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2016-05-31
Dnr KS-0308/2016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion – Höj klimatambitionerna. Väckt av Jesper
Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
30 maj 2016
 Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 18 april 2017, § 13
 Sundbybergs stadshus AB:s skrivelse
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2016, § 202, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att kvantifierbara mål om minskad energiförbrukning
skrivs in i ägardirektiven till Sundbybergs stadshus AB samt att ambitionsnivån höjs
i relation till målen i klimat- och hållbarhetspolicyn.
Motionen har remitterats till Sundbybergs stadshus AB för yttrande. Sundbybergs
stadshus AB:s styrelse behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 april 2017.
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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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0308/2016

1 (1)

Svar på motion - Höj klimatambitionerna. Väckt av Jesper
Wiklund (V)
Klimatet är en ödesfråga och Sundbybergs mittenstyre tar den på högsta allvar. En
klimat- och hållbarhetskommitté har instiftats för att specifikt arbeta med frågan
och i samtliga ägardirektiv har en rubrik lagts till kallad Hållbarhet, som redovisar
hur just det bolaget ska arbeta med frågan. Det genomsyrar hela styrets politik.
Som sista garant för detta har även i den samordnande koncernen stadshus AB:s
ägardirektiv som beslutades på kommunfullmäktige den 27/5 följande mening lagts
till:
“Hållbarhet
Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet och arbeta för ett Sundbyberg som
ligger i framkant i klimat- och miljöomställningen. Det ska ta fram kvantifierbara
mål om minskad energiförbrukning för hela koncernen.”
Med bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att 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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Svar på Sundbybergs stads remiss om motion – ”Höj klimatambitionerna!”

Syfte:

Beslut

Ärende:

Sundbybergs stad har den 26 januari 2017 remitterat motion – ”Höj
klimatambitionerna!” till Sundbybergs stadshus AB.
Av ägardirektiv till koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess
dotterbolag framgår att koncernen ska följa de styrande dokument som
kommunfullmäktige beslutar ska omfatta kommunkoncernen. Koncernen
Sundbybergs stadshus AB följer således stadens klimat- och
hållbarhetspolicy och de uppdrag som staden fastställer i sin budget och som
ska omfatta koncernen.
Vidare framgår av ägardirektiven att koncernen också ska vara ett föredöme
inom miljöområdet genom att bli klimatneutrala till år 2030. Det innebär
bland annat ett kontinuerligt arbete med åtgärder som bidrar till
energieffektivitet.
Sundbybergs stadshus AB har i konkretiserade ägardirektiv till Fastighets
AB Förvaltaren slagit fast att bolaget ska uppfylla lägst nivå silver, eller
motsvarande nivå, vid nyproduktion och där så är möjligt vid renoveringar.
Sundbybergs stadshus AB följer således de mål som kommunfullmäktige
fastställer för kommunkoncernen. Klimat- och hållbarhetspolicyn gäller till
och med den 31 maj 2017. Om staden avser att revidera målen i denna
kommer de att omfatta koncernen Sundbybergs stadshus AB.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att
1. Översända ovanstående som yttrande över remiss om motion – ”Höj
klimatambitionerna!”

Helén Eriksson-Elf
verkställande direktör
Bilagor: Motionen ”Höj klimatambitionerna!”
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 192

Dnr: KS-0317/2017

73 (80)

Svar på motion - Kvalitet styrande i upphandling. Väckt av
Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, § 65, väckte Jesper
Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) en motion med förslaget att kommande
upphandlingar av äldreboenden inom Sundbybergs stad görs genom att
anbudsgivarna får konkurrera med kvalitet i stället för med pris.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

601

Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0317/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Kvalitet styrande i upphandling. Väckt av
Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, § 65, väckte Jesper
Wiklund (V) och Veronica Kallander (V) en motion med förslaget att kommande
upphandlingar av äldreboenden inom Sundbybergs stad görs genom att
anbudsgivarna får konkurrera med kvalitet i stället för med pris.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0317/2017

1 (1)

Svar på motion - Kvalitet styrande i upphandling. Väckt av
Jesper Wiklund (V) och Veronica Kallander (V)
Motionärerna vill att kvalitén på stadens äldreboenden inte ska bli lidande i jakt på
det billigaste priset. Redan idag bedrivs stadens upphandlingsarbete på detta sätt, då
staden prioriterar rätt kvalitet till rätt pris, i den ordningen. När stadens
upphandlingspolicy antogs den 26 juni 2017, kort efter att motionen skrevs, lades
följande krav in:
“Säkerställa att varor och tjänster köps antingen till högsta möjliga kvalitet till
fastställt pris, eller till rätt kvalitet till lägsta kostnad, med nyttjande av de
konkurrensmöjligheter som finns”
Vår åsikt är därmed att motionärernas åsikt uppfylls redan idag i den nya
upphandlingspolicyn.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Att motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 193

Dnr: KS-0232/2016

74 (80)

Svar på motion - Möjliggör alternativa boendeformer. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 april 2016
 Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 10 april 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 146, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att ge Förvaltaren i uppdrag att införa KombisBokontrakt i sitt bestånd.
Motionen har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

605

Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0232/2016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Möjliggör alternativa boendeformer. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 april 2016
 Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 10 april 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 146, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att ge Förvaltaren i uppdrag att införa KombisBokontrakt i sitt bestånd.
Motionen har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0232/2016

1 (1)

Svar på motion - Möjliggör alternativa boendeformer. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Vi delar motionärens syn på att vi behöver få en mer flexibel bostadsmarknad, med
fler typer av flexibla boenden. Därför har vi skrivit i ägardirektivet till det
kommunala bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren som beslutades på
Kommunfullmäktige den 27/5 att:
“Nya reformer för att det ska bli lättare att få boende i Sundbyberg ska utvecklas,
exempelvis nya bolösningar som kompiskontrakt, co-living och att system som
ungdomsgaranti eller köregler för äldre utvärderas och utvecklas.”
Med bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att motionen anses besvarad

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Svar på motion KF 160425
Utarbetad av

Godkänd av

Karin Strömberg Ekström

Petra K Ekström

Version

Datum

2017-04-10

Dokumentets namn

Diarienr

Svar på motion ”Möjliggöra alternativa boendeformer”

Svar på motion KF 160425 ”Möjliggöra alternativa
boendeformer”
Fastighets AB Förvaltaren har haft kontakt med Botkyrkabyggen för att
informera oss om hur avtalen fungerar. I det fall styrelsen för Förvaltaren
eller Staden ger Förvaltaren uppdrag att ytterligare se över möjligheterna
med KompisBo ser Förvaltaren inga hinder för detta.

1 (1)
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 194

Dnr: KS-0464/2017

75 (80)

Svar på motion - Sänk trösklarna för förstahandskontrakt.
Väckt av Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 maj 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017, § 206, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att sänka trösklarna för förstahandskontrakt, där det
föreslås att Förvaltaren i direktiv ska inkludera även försörjningsstöd i beräkning av
hyresgästernas inkomst.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0464/2017

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Sänk trösklarna för förstahandskontrakt.
Väckt av Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 maj 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017, § 206, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att sänka trösklarna för förstahandskontrakt, där det
föreslås att Förvaltaren i direktiv ska inkludera även försörjningsstöd i beräkning av
hyresgästernas inkomst.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0464/2017

1 (1)

Svar på motion - Sänk trösklarna för förstahandskontrakt.
Väckt av Jesper Wiklund (V)
Det är idag svårt att få bostad i Sundbyberg, kötider är långa och flera har inte råd
att köpa sitt eget boende. Möjligheten att ha sin egen bostad gör att människor kan
växa och utöva självständighet, det är en viktig del av den personliga friheten. Det
är därför viktigt att det blir enklare att få en bostad, inte minst om man kommit ny
till Sverige och får sin inkomst från en mängd olika ställen. Men det finns också de
som är äldre och inte har någon inkomst alls, men däremot ett högt kapital som de
sparat ihop under ett liv av arbete.
Vi delar motionärens syn på att fler regelbundna inkomster måste kunna räknas in i
inkomstkraven och har därför skrivit i ägardirektivet till det kommunala
bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren som beslutades på Kommunfullmäktige
den 27/5 att:
“Därtill ska arbetet med systematisk hyressättning fortsätta och inkomstkraven på
hyresgäster uppdateras. Exempelvis bör alla typer av regelbundna inkomster räknas
med för att uppfylla inkomstkraven.”
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 195

Dnr: KS-0230/2016

76 (80)

Svar på motion - Sänkta trösklar för eget boende. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 april 2016
 Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 10 april 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 145, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att ge i uppdrag åt Förvaltaren att se över kraven för ett
förstahandskontrakt i syfte att sänka trösklarna för förstahandskontrakt.
Motionen har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

614

Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0230/2016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Sänkta trösklar för eget boende. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Jesper Wiklund (V) vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 april 2016
 Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 10 april 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 145, väckte Jesper
Wiklund (V) en motion om att ge i uppdrag åt Förvaltaren att se över kraven för ett
förstahandskontrakt i syfte att sänka trösklarna för förstahandskontrakt.
Motionen har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0230/2016

1 (1)

Svar på motion - Sänkta trösklar för eget boende. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Vi delar motionärens syn på att vi behöver få en mer flexibel bostadsmarknad, med
fler typer av flexibla boenden. Därför har vi skrivit i ägardirektivet till det
kommunala bostadsbolaget Fastighets AB Förvaltaren som beslutades på
Kommunfullmäktige den 27/5 att:
“Nya reformer för att det ska bli lättare att få boende i Sundbyberg ska utvecklas,
exempelvis nya bolösningar som kompiskontrakt, co-living och att system som
ungdomsgaranti eller köregler för äldre utvärderas och utvecklas.”
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Svar på motion KF 160425
Utarbetad av

Godkänd av

Karin Strömberg Ekström

Petra K Ekström

Version

Datum

2017-04-10

Dokumentets namn

Diarienr

Svar på motion ”Sänkta trösklar för eget boende”

Svar på motion KF 160425 ”Sänkta trösklar för eget boende”
Fastighets AB Förvaltaren följer de riktlinjer och det regelverk styrelsen i
bolaget har beslutat.
Varje ärende hanteras efter riktlinjerna, samtidigt som en individuell
bedömning alltid görs.
Förvaltaren och Sundbybergs kommun har ett gott samarbete avseende
sociala förturer och Förvaltaren hörsammar när konverteringar bör ske till
egna avtal.

1 (1)
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 196

Dnr: KS-0487/2016

77 (80)

Svar på motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica
Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V) vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 21 augusti 2017
 Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 17 maj 2017, § 20
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016, § 309, väckte
Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V) en motion med förslaget att det ska
finnas minst en rullstolsgunga och en sandlåda i rullstolshöjd i varje stadsdel.
Motionen har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 19 september 2017.
Motionen har också hanterats i rådet för funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

619

Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
Dnr KS-0487/2016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica
Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt av Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V) vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 21 augusti 2017
 Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 17 maj 2017, § 20
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 31 maj 2019
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 31 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016, § 309, väckte
Veronica Kallander (V) och Jesper Wiklund (V) en motion med förslaget att det ska
finnas minst en rullstolsgunga och en sandlåda i rullstolshöjd i varje stadsdel.
Motionen har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 19 september 2017.
Motionen har också hanterats i rådet för funktionshinderfrågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Peter Schilling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande

2019-05-31
DNR KS-0487/2016

1 (1)

Svar på motion - Tillgängliga lekplatser. Väckt av Veronica
Kallander (V) och Jesper Wiklund (V)
Sen motionen skrevs 2016 finns det idag fyra stadsdelslekplatser i Sundbyberg,
dessa är Tuvanparken, Tornparken, Rissne ängar och Aktivitetsparken i Ursvik.
Samtliga har rustats upp och tillgänglighetsanpassats sen motionen skrevs. Stadens
lekplatser ska vara tillgängliga för alla som önskar att ta del av dem, oavsett
förutsättningar. Däremot är det så att det ibland finns saker som gör platsen än mer
tillgänglig än specifikt de saker som motionären föreslår och därför kan vi inte idag
säga att det finns en rullstolsgunga i varje stadsdel, den typen av detaljstyrning skulle
i det här fallet minska tillgängligheten då annan och mer modern utrustning nu finns
på stadens lekplatser.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att motionen avslås.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 168

Dnr: KS-0147/2018

41 (80)

Svar på medborgarförslag - Vertikala trädgårdar. Trädgård på
husfasader
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2018
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
 Förslag till svar på medborgarförslag den 2 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väcktes ett
medborgarförslag där förslagsställaren föreslår vertikala trädgårdar, vilket innebär
växter på husfasader. Förslagsställaren framför att det är bra för miljön med växter,
att vertikala trädgårdar passar i tättbebyggda områden, att de renar luften och är
vackra.
Sundbybergs stad är positiv till att fler väggar i staden förses med grönska, och att
det uppmuntras i nybyggnadsprojekt med hjälp av grönytefaktorn.
Tekniken för att klä fasader med växtlighet har utvecklats under de senaste åren.
Utöver traditionella klängande och klättrade växter finns numera exempelvis
kassetter som kan fyllas med jord och planteras med växter.
Om de väggar som anläggs i Sundbyberg framöver visar sig fungera väl och ge de
önskade mervärdena, är det möjligt att stimulera fler växtväggar genom att justera
upp poängen för delfaktorn Grönska på väggar och annan vertikal grönska i stadens
riktlinjer för grönytefaktor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 2 maj 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret
Håkan Blanck/Anna Lindgren

2019-05-02
Dnr KS-0147/2018

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Vertikala trädgårdar. Trädgård på
husfasader
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2018
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
 Förslag till svar på medborgarförslag den 2 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väcktes ett
medborgarförslag där förslagsställaren föreslår vertikala trädgårdar, vilket innebär
växter på husfasader. Förslagsställaren framför att det är bra för miljön med växter,
att vertikala trädgårdar passar i tättbebyggda områden, att de renar luften och är
vackra.
Sundbybergs stad är positiv till att fler väggar i staden förses med grönska, och att
det uppmuntras i nybyggnadsprojekt med hjälp av grönytefaktorn.
Tekniken för att klä fasader med växtlighet har utvecklats under de senaste åren.
Utöver traditionella klängande och klättrade växter finns numera exempelvis
kassetter som kan fyllas med jord och planteras med växter.
Om de väggar som anläggs i Sundbyberg framöver visar sig fungera väl och ge de
önskade mervärdena, är det möjligt att stimulera fler växtväggar genom att justera
upp poängen för delfaktorn Grönska på väggar och annan vertikal grönska i stadens
riktlinjer för grönytefaktor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 2 maj 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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Stadsledningskontoret
Håkan Blanck/Anna Lindgren

2019-05-02
Dnr KS-0147/2018

2 (2)

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väcktes ett
medborgarförslag där förslagsställaren föreslår vertikala trädgårdar, vilket innebär
växter på husfasader. Förslagsställaren framför att det är bra för miljön med växter,
att vertikala trädgårdar passar i tättbebyggda områden, att de renar luften och är
vackra.
Stadsledningskontorets bedömning
Tekniken för att klä fasader med växtlighet har utvecklats under de senaste åren.
Utöver traditionella klängande och klättrade växter finns numera exempelvis
kassetter som kan fyllas med jord och planteras med växter. Som förslagsställaren
nämner kan man hitta flera exempel från kontinenten, men också några från våra
breddgrader.
Grönskande fasader kan bidra till klimatanpassning, bullerreduktion, biologisk
mångfald och skönhetsupplevelser. För att stärka den typen av ekosystemtjänster
vid nyexploatering antog kommunfullmäktige den 30 oktober 2017 nya riktlinjer för
grönytefaktor på kvartersmark. Riktlinjerna innehåller ett poängsystem för
beräkning av kvarterets ekosystemtjänster. Grönska på väggar ger poäng utifrån hur
många kvadratmeter som beräknas vara täckta efter fem år. I bilagan till riktlinjerna
finns följande förklarande text till delfaktorn Grönska på väggar och annan vertikal
grönska:
Gröna väggar kan utgöras av kläng- och klätterväxter med eller utan stöd, uppbyggda jordfickor
med hängväxter, pergolor, övervuxna murar etc. Även balkonger med växtbäddar och bevattning
samt integrerade balkonglådor kan räknas in här, om de ger förutsättningar för vertikal grönska
och odling. Här krävs en del nytänkande och utvecklingsarbete! Grönklädda väggar är för det
mesta mindre tillgängliga för det lokala djurlivet än markgrönskan på bjälklag och har även ett
mindre rekreationsvärde. De är dock viktiga för att skapa lövsvalka och motverka ”värme-öeffekter”. Blommande klängväxter kan även ha betydelse för t.ex. nektarsugande insekter.
Gröna väggar ska alltså inte ses som ersättning för gräsmattor och markplanteringar,
utan som ett komplement. Plantering i kassetter och dylikt på vägg är en ganska ny
teknik som ännu inte är så beprövad i vårt klimat, och den kräver förmodligen en
annan typ av skötsel än vad fastighetsägare är vana vid. Det återstår att se hur väl
den nya teknikens växtväggar fungerar långsiktigt, och hur de uppfattas vintertid.
Stadsledningskontoret är positiv till att fler väggar i staden förses med grönska, och
att det uppmuntras i nybyggnadsprojekt med hjälp av grönytefaktorn. Om de väggar
som anläggs i Sundbyberg framöver visar sig fungera väl och ge de önskade
mervärdena, är det möjligt att stimulera fler växtväggar genom att justera upp
poängen för delfaktorn Grönska på väggar och annan vertikal grönska i stadens
riktlinjer för grönytefaktor. En intressant tanke skulle då vara att ge extra poäng för
gröna väggar som vänder sig ut mot gatumark och torg, så att de kommer alla till
del.
Vad det gäller växtlighet på redan byggda hus som staden eller dess bolag inte äger
har staden inte möjlighet att styra över dessa. En kommande grönplan skulle dock
kunna ge råd och förslag till privata fastighetsägare avseende ekosystemtjänster. Då
kan gröna väggar ingå som ett förslag.
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Svar på medborgarförslag - Vertikala trädgårdar. Trädgård på
husfasader.
Hej,
Tack för ditt medborgarförslag om vertikala trädgårdar.
Tekniken för att klä fasader med växtlighet har utvecklats under de senaste åren.
Utöver traditionella klängande och klättrade växter finns numera exempelvis
kassetter som kan fyllas med jord och planteras med växter.
Grönskande fasader bidrar med ekosystemtjänster som klimatanpassning,
bullerreduktion, biologisk mångfald och skönhetsupplevelser.
Staden är positiv till att fler väggar i staden förses med grönska och att det
uppmuntras i nybyggnadsprojekt. Om de väggar som anläggs i Sundbyberg
framöver visar sig fungera väl och ge de önskade mervärdena, är det möjligt att
stimulera fler växtväggar.
Vad det gäller växtlighet på redan byggda hus har staden inte möjlighet att styra
över dessa. En kommande så kallad grönplan skulle dock kunna ge råd och förslag
till privata fastighetsägare avseende ekosystemtjänster. Då kan gröna väggar ingå
som ett förslag.
På Sundbybergs stads vägnar,

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2018-02-28

Förslaget i korthet
Vertikala trädgårdar. Trädgård på husfasader.
Beskrivning av förslaget
Mitt förslag är vertikala trädgårdar. Det innebär växter på husfasader. Det är bra för miljön med växter,
vertikala trädgårdar passar i tättbebyggda områden. Det renar luften. Det är vackert. Det är ett
spännande sätt att få in grönt i miljön. I Stockholm finna ett litet exempel vid Björns Trädgård. I stora
städer finns andra exempel: Etnografiska museet i Paris, bostadshus i Berlin m fl. En googling ger
många exempel från olika delar av världen.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

margareta
nordin

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:
2019-06-03

§ 169

Dnr: KS-0315/2016

42 (80)

Svar på medborgarförslag - Attefallshus i Duvbo, en möjlighet!
Det måste va möjligt att bygga Attefallshus i Duvbo.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni
2016.
 Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 29 oktober 2018
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
 Förslag till svar på medborgarförslag den 2 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 väcktes ett
medborgarförslag, där förslagsställaren vill att det ska vara möjligt att bygga så
kallade Attefallshus i Duvbo. Förslagsställaren föreslår att man antingen anpassar
bygglovsrätten så att man kan bygga en komplementbyggnad oavsett tidigare
byggnader eller tillåter byggnation enligt vad förslagsställaren menar är den
ursprungliga intentionen i lagen.
Medborgarförslaget har remitterats till byggnads- och tillståndsnämnden för
yttrande. Stadsledningskontoret har baserat sin bedömning på nämndens yttrande.
Sundbybergs stad kan se över möjligheten att göra en ny detaljplan för Duvbo och
utreda en till byggrätt för exempelvis ett komplementbostadshus (så kallad
attefallare). Huruvida detta kan göras i samklang med riksintresset måste i så fall
utredas. Idag tillåter detaljplanen en uthusbyggnad om 30 kvm. Uthuset får inte
användas som bostad. Stadsledningskontoret bedömer inte att det i nuläget finns
behov av ny detaljplan för Duvbo.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 2 maj 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

631

Stadsledningskontoret
Anna Lindgren/Regina Kevius

2019-05-02
Dnr KS-0315/2016

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Attefallshus i Duvbo, en möjlighet!
Det måste vara möjligt att bygga Attefallshus i Duvbo.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni
2016.
 Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 29 oktober 2018
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
 Förslag till svar på medborgarförslag den 2 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 väcktes ett
medborgarförslag, där förslagsställaren vill att det ska vara möjligt att bygga så
kallade Attefallshus i Duvbo. Förslagsställaren föreslår att man antingen anpassar
bygglovsrätten så att man kan bygga en komplementbyggnad oavsett tidigare
byggnader eller tillåter byggnation enligt vad förslagsställaren menar är den
ursprungliga intentionen i lagen.
Medborgarförslaget har remitterats till byggnads- och tillståndsnämnden för
yttrande. Stadsledningskontoret har baserat sin bedömning på nämndens yttrande.
Sundbybergs stad kan se över möjligheten att göra en ny detaljplan för Duvbo och
utreda en till byggrätt för exempelvis ett komplementbostadshus (så kallad
attefallare). Huruvida detta kan göras i samklang med riksintresset måste i så fall
utredas. Idag tillåter detaljplanen en uthusbyggnad om 30 kvm. Uthuset får inte
användas som bostad. Stadsledningskontoret bedömer inte att det i nuläget finns
behov av ny detaljplan för Duvbo.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 2 maj 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Jan Eriksson
tf. stadsdirektör

Regina Kevius
stadsbyggnads- och exploateringschef
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Anna Lindgren/Regina Kevius
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Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 väcktes ett
medborgarförslag, där förslagsställaren vill att det ska vara möjligt att bygga så
kallade Attefallshus i Duvbo. Förslagsställaren föreslår att man antingen anpassar
bygglovsrätten så att man kan bygga en komplementbyggnad oavsett tidigare
byggnader eller tillåter byggnation enligt vad förslagsställaren menar är den
ursprungliga intentionen i lagen.
Ärendets beredning
Medborgarförslaget har remitterats till byggnads- och tillståndsnämnden för
yttrande. Stadsledningskontoret har baserat sin bedömning på nämndens yttrande.
Stadsledningskontorets bedömning
Riksantikvarieämbetet utsåg Duvbo till riksintresse 1987 med hänsyn till områdets
kulturhistoriska värde. Duvbo är det första exemplet i Stockholmstrakten på en
välorganiserad ”egnahemsförstad”.
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som beslutar om
riksintresseområden när det gäller kulturmiljövård. Ett riksintresse gäller ett
geografiskt område som innehåller nationellt viktiga värden och kvalitéer. Det är
Länsstyrelsen som har tillsynsansvar över riksintresseområden och det är
kommunens ansvar att ha en plan för hur man tar tillvara riksintresset. I samband
med att Duvbo blev riksintresse gjordes en ny detaljplan för att säkerställa områdets
kulturhistoriska värden.
När de nya bygglovsbefriade åtgärderna arbetades fram beslutade riksdagen att
några kriterier var tvungna att vara uppfyllda för att en åtgärd ska kunna
genomföras. En av begränsningarna var att området inte får vara skyddat i
detaljplanen enligt 8 kapitlet 13 § i plan- och bygglagen. Den lyder enligt följande:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan
eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.
Eftersom Duvbo är skyddat genom riksintresse och genom detaljplanen (punkt 4)
får de så kallade attefallsåtgärderna inte utföras. Kommunen har ingen möjlighet att
påverka detta med gällande detaljplan.
Staden skulle kunna se över möjligheten att göra en ny detaljplan för Duvbo och
utreda en till byggrätt för exempelvis ett komplementbostadshus (så kallad
attefallare). Huruvida detta kan göras i samklang med riksintresset måste i så fall
utredas. Idag tillåter detaljplanen en uthusbyggnad om 30 kvm. Uthuset får inte
användas som bostad. Stadsledningskontoret bedömer inte att det i nuläget finns
behov av ny detaljplan för Duvbo.
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Svar på medborgarförslag - Attefallshus i Duvbo, en möjlighet!
Det måste vara möjligt att bygga Attefallshus i Duvbo.
Hej,
Tack för ditt medborgarförslag om Attefallshus i Duvbo.
Riksantikvarieämbetet utsåg Duvbo till riksintresse 1987 med hänsyn till områdets
kulturhistoriska värde. Duvbo är det första exemplet i Stockholmstrakten på en
välorganiserad ”egnahemsförstad”.
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som beslutar om
riksintresseområden när det gäller kulturmiljövård. Ett riksintresse gäller ett
geografiskt område som innehåller nationellt viktiga värden och kvalitéer. Det är
Länsstyrelsen som har tillsynsansvar över riksintresseområden och det är
kommunens ansvar att ha en plan för hur man tar tillvara riksintresset. I samband
med att Duvbo blev riksintresse gjordes en ny detaljplan för att säkerställa områdets
kulturhistoriska värden.
När de nya bygglovsbefriade åtgärderna arbetades fram beslutade riksdagen att
några kriterier måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska kunna genomföras. En av
begränsningarna var att området inte får vara skyddat i detaljplanen enligt 8 kapitlet
13 § i plan- och bygglagen. Den lyder enligt följande:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan
eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.
Eftersom Duvbo är skyddat genom riksintresse och genom detaljplanen (punkt 4)
får de så kallade attefallsåtgärderna inte utföras. Kommunen har ingen möjlighet att
påverka detta med gällande detaljplan. I en eventuell ny detaljplan för Duvbo skulle
man kunna utreda en till byggrätt för exempelvis ett komplementbostadshus (så
kallad attefallare). Huruvida detta kan göras i samklang med riksintresset måste
utredas.
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Idag tillåter detaljplanen en uthusbyggnad om 30 kvm. Uthuset får inte användas
som bostad. Staden har för närvarande inga planer på att se över detaljplanen för
Duvbo.

På Sundbybergs stads vägnar,

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2016-05-31

Förslaget i korthet
Attefallshus i Duvbo, en möjlighet! Det måste va möjligt att bygga Attefallshus i Duvbo.
Beskrivning av förslaget
Duvbo har sedan 1987 klassats som riksintresse av RAÄ och detta anförs som skäl för att kräva
bygglov för Attefallshus och i samma mening avslå detta. Tittar man på skälen till riksintresset så finns
det inget av dessa som skulle påverkas av väl utförda och byggda komplementbyggnader. Snarare så
skulle det förstärka intrycket av "Individuellt formade flerfamiljsvillor och uthusbyggnader på stora
tomter, inbäddade i en rik grönska." Politikerna har ju de senare åren gått ut med att Sundbyberg ska
växa med 20.000 invånare de närmaste åren så vi undrar var de ska bo om vi inte får bygga nytt. Att
kommunen avhänder sig möjligheten att skapa enkla, billiga boenden för ungdomar och andra med
mindre behov utan att kostar kommunen en krona är för mig omöjligt att förstå. Mitt förslag är att man
antingen anpassar bygglovsrätten så att man kan bygga en komplementbyggnad oavsett tidigare
byggnader ELLER att att helt enkelt låta oss bygga enligt den ursprungliga intentionen i lagen.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Curt
Johansson

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

2019-05-14

Förslaget i korthet
Barnkonsekvensanalys utifrån barnets bästa i samband med planering av idrottsanläggningar.
Beskrivning av förslaget
Sverige har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att ansvaret för genomförandet av konventionen
ligger på såväl statlig, som regional och lokal nivå. I det arbete som rör barn och barns rättigheter bör
det systematiskt göras barnkonsekvensanalyser inom kommunen. Det är viktigt att beslutsfattare och
tjänstemän har kunskap om barns rättigheter inom respektive område (artikel 4). Artikel 3, "barnets
bästa" är en grundläggande princip i barnkonventionen. Artikel 24 handlar om barns hälsa och
förebyggande arbete för en god hälsa, och artikel 31 om barns rätt till fritid, lek och rekreation. I
samband med diskussion och planering av framtida idrottsanläggningar av olika slag inom
Sundbybergs kommun vill jag därför lyfta fram behovet av att det snarast görs en
barnkonsekvensanalys utifrån barns behov. Detta bör vara en allsidig belysning utifrån barns behov av
lek, fritid och hälsoförebyggande insatser..Analysen bör göras innan beslut om projektering och
genomförande fattas.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Ingela
Palmér

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

2019-05-21

Förslaget i korthet
Bevara regnbågsbänken i Rissne!
Beskrivning av förslaget
För tre år sedan valde ett gäng tjejer från Fritidsgården 174:an i Rissne att måla en bänk i
regnbågsfärger. Denna bänk eldades upp, inte bara en gång, utan två. Detta blev upprinnelsen till att
kommunen valde att köpa in en regnbågsbänk i metall som sedan placerades vid Rissne torg. Denna
bänk har blivit en symbol för att HBTQ+-personer är välkomna i Rissne, välkomna i ett öppet Rissne,
välkomna i ett tryggt Rissne. Vi är många som vill tacka dessa tjejer för att de lyft så viktiga frågor,
enbart genom att måla en bänk. När nu Rissne centrum är på väg att gå över till en annan ägare så vill
många av oss i Rissne bevara den regnbågsbänk som sprider glädje och trygghet för HBTQ+personer. Därför föreslår jag kommunfullmäktige besluta att Regnbågsbänken fortsätter finnas i
kommunal ägo samt att Regnbågsbänken placeras på lämplig plats i Rissne där många människor kan
se och nyttja denna trygghetsskapande symbol.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Patric
Tengström

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 : 2019-05-21 20:36:45

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2019-05-13

Förslaget i korthet
Skapa trygghet för boende vid skogen bakom husen på Rissneleden/vid Kavallerrvägen
Beskrivning av förslaget
I skogsdungen vid pjäsbacken/bakom Skanskas hus på RIssneleden/vid garaget på Kavallerivägen har
det på senaste år varit igenväxt och utan något som helst underhåll. Då lekplatsen rivdes i samband
med husbyggen blev de enda gästerna droganvändare och nedskräpare. Garaget ska rivas men vad
händer med skogen? Det går idag att hitta trasiga mobiltelefoner, batterier, trasiga gatlyktor och plast i
drivor, Skogen används inte till någonting förrutom olagliga aktiviteteter. Det gör att som boende på
Rissneleden känner vi oss som småbarnsfamilj otrygga och ovilliga till att släppa ut våra barn på det
grönområde som ligger närmast där vi bor. Städade härom helgen upp i skogen tillsammans med
familjen och häpnade över att kommunen inte uppmärksammat underhållet som skulle behöva göras.
Om Rissne ska få ett ansiktslyft måste kommunen vara med och bidra - men om inte annat borde
kommunen stävja stöket och höja tryggheten.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Hanna
Heinberg

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 : 2019-05-13 20:32:34

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

§ 70

Dnr: STN-0496/2018

8 (17)

Medborgarförslag - Minska på trafiken och gör Hamngatan
grönare
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Minska på trafiken och gör Hamngatan grönare” från
kommunfullmäktige den 28 maj 2018 § 194.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 24 april 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 24 april 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar utveckling av Hamngatan norr om Tuvanparken med
till exempel trädplantering, bilfållor och hänvisning av cyklister bort från
Strandpromenaden.
I samband med pågående detaljplanearbete för kvarteret Hamnen 8 avses det att
på konceptnivå utredas hur Hamngatan norr om Tuvanparken till Bällstabro kan
utvecklas. I marken under Hamngatan finns det samhällsviktiga ledningar som gör
att träd i större omfattning tyvärr inte är möjligt att inrymma. I övrigt bedöms det
finnas möjligheter att utveckla denna sträcka av Hamngatan.
Förbättringar av Strandpromenaden avser stadsmiljö- och tekniska att fortsätta
utreda och utveckla utifrån politiska beslut och tillgängliga resurser, men
utgångspunkten är att Strandpromenadens trevliga miljö ska kunna tillgängliggöras
för såväl gående som cyklister.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 24 april 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Minska på trafiken och gör
Hamngatan grönare”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

642

643

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

§ 35

Dnr: SAN-0130/2018

6 (17)

Svar på medborgarförslag "Dokumentation av skäl"
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Per Persson den 4 november 2018
 Förslag till svar på medborgarförslag den 10 april 2019
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 10 april 2019
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till staden den 4 november 2018 angående stadens
hantering av ärenden som rör personer i skyddat boende. Kommunfullmäktige
beslutade den 26 november 2018 att skicka förslaget till social- och
arbetsmarknadsnämnden för besvarande.
Det inkomna medborgarförslaget påtalar vikten av att socialtjänsten undersöker
skälen till att en kvinna, som är placerad i skyddat boende, söker upp den person
som utsatt henne för våld. I förslaget betonas även att skälen till agerandet ska
dokumenteras och tas i beaktning vid en bedömning av kvinnans fortsatta behov av
skyddat boende.
Bedömningen är att nämndens verksamheter arbetar i enlighet med gällande lagar
och styrdokument på området och att relevanta rutiner finns utformade för hur
arbetet ska genomföras. Utifrån ovanstående föreslås att skrivelsen godkänns som
social- och arbetsmarknadsnämndens svar på medborgarförslaget och att ärendet
därmed läggs till handlingarna.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 10 april 2019 godkänns som
social- och arbetsmarknadsnämndens svar och skickas till Per Persson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

644

645

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

§ 36

Dnr: SAN-0131/2018

7 (17)

Svar på medborgarförslag "Ämnen vid möte om
barnmisshandel"
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Per Persson den 4 november 2018
 Förslag till svar på medborgarförslag den 10 april 2019
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 10 april 2019
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom till staden den 4 november 2018 som rör
socialtjänstens möten med barn som utsatts för misshandel av en förälder.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018 att skicka förslaget till socialoch arbetsmarknadsnämnden för besvarande. Förslaget påtalar vikten av att barnets
berättelse ska vara i fokus vid möten med barn som utsatts för misshandel.
Bedömningen är att nämndens verksamheter arbetar i enlighet med de lagar och
styrdokument som gäller på området. Utifrån detta föreslås att skrivelsen godkänns
som social- och arbetsnämndens svar på medborgarförslaget och att ärendet
därmed läggs till handlingarna.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 10 april 2019 godkänns som
social- och arbetsmarknadsnämndens svar och skickas till Per Persson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

646

647

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

§ 42

Dnr: SAN-0076/2019

14 (17)

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars
2019
Beslutsunderlag
 Avidentifierad sammanställning av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31
mars 2019
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 25 april 2019
Sammanfattning
Kommunerna har genom ett tillägg i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum samt rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte har
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen görs
kvartalsvis.
Det finns inga nya gynnande beslut enligt LSS per den 31 mars 2019 som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum att inrapportera. Det finns inga
avbrott i verkställighet per den 31 mars 2019 där biståndet inte åter verkställts
inom tre månader från datum för avbrott att inrapportera. Fem tidigare ej
verkställda beslut återrapporteras.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Rapporteringen godkänns och delges kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

648

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-21

§ 41

Dnr: SAN-0075/2019

13 (17)

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) per den 31 mars 2019
Beslutsunderlag
 Avidentifierad sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31
mars 2019
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 25 april 2019
Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen skyldighet att till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum samt rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet
inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapporteringen görs kvartalsvis.
Det finns inga nya gynnande beslut enligt SoL per den 31 mars 2019 som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum att inrapportera. Det finns inga
avbrott i verkställighet per den 31 mars 2019 där biståndet inte åter verkställts inom
tre månader från datum för avbrott att inrapportera. Ett tidigare ej verkställt beslut
återrapporteras.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Rapporteringen godkänns och delges kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

649

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 170

Dnr: KS-0487/2018

43 (80)

Svar på medborgarförslag - Vindanalys vid bygge av större
byggnader
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 24
september 2018
 Stadsledningskontorets skrivelse den 2 maj 2019
 Förslag till svar på medborgarförslag den 2 maj 2019
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 väcktes ett
medborgarförslag, där förslagsställaren föreslår att kommunen ska kräva
vindanalyser vid planering av större byggnader. Förslagsställaren skriver att det i dag
ofta görs skugganalyser när högre byggnader planeras, vilket är bra. Men större
byggnader, inte minst om de är höga, påverkar även hur luften flödar. Kraftiga drag
borde planeras bort redan innan byggnaderna är på plats, skriver förslagsställaren.
När Sundbybergs stad tar fram detaljplaner som innehåller större byggnader tas det
fram en vindkomfortanalys. Ett aktuellt exempel på det är detaljplanen för Järnväg,
promenaden och stadsbebyggelse i centrala Sundbyberg. I framtagandet av den
detaljplanen görs det en vindanalys för stationsområdet, då stationshusets
bebyggelse och dess närliggande fastigheter går upp i höjd.
Sundbybergs stad avser att ta fram kriterier och eventuella gränsvärden för när det
är aktuellt att ta fram vindkomfortstudier vid framtagande av detaljplaner
innehållandes större byggnader.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till svar den 2 maj 2019 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
2. Kommunstyrelsen anmäler beslut i ärendet till kommunfullmäktige.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

650

Kommunstyrelsen

2019-05-02
DNR KS-0487/2018

1 (1)

Svar på medborgarförslag - Vindanalys vid bygge av större
byggnader
Hej,
Tack för ditt medborgarförslag om vindanalys vid bygge av större byggnader.
När Sundbybergs stad tar fram detaljplaner som innehåller större byggnader tas det
fram en vindkomfortanalys. Ett aktuellt exempel på det är detaljplanen för Järnväg,
promenaden och stadsbebyggelse i centrala Sundbyberg. I framtagandet av den
detaljplanen görs det en vindanalys för stationsområdet, då stationshusets
bebyggelse och dess närliggande fastigheter går upp i höjd.
Sundbybergs stad avser att ta fram kriterier och eventuella gränsvärden för när det
är aktuellt att ta fram vindkomfortstudier vid framtagande av detaljplaner
innehållandes större byggnader.
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 • • www.sundbyberg.se
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 146

Dnr: KS-0191/2019

12 (80)

Kommunstyrelsens prövning av hel- och delägda bolag inom
kommunkoncernen Sundbyberg stad 2018 i förhållande till
ändamål och kommunala befogenheter
Beslutsunderlag
 Blanketter för prövning av om bolagens verksamhet under 2018 varit
förenlig med det kommunala ändamålet inom ramen för de kommunala
befogenheterna, från samtliga bolag inom koncernen Sundbybergs
stadshus AB
 Protokollsutdrag från styrelsesammanträden i koncernen Sundbybergs
stadshus AB, april 2019
 Årsredovisning och koncernredovisning inklusive revisionsberättelse och
granskningsrapport, Sundbybergs stadshus AB 2018
 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport Norrenergi AB
2018
 Stadsledningskontorets skrivelse den 7 maj 2019
Sammanfattning
Varje år ska kommunstyrelsen för varje hel- och delägt kommunalt aktiebolag pröva
om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Prövningen baseras på dels löpande information från bolagen, dels
på årsredovisningar, granskningsrapporter och bolagens egna bedömningar.
Utifrån insamlat underlag gör stadsledningskontoret bedömningen att den
verksamhet som koncernen Sundbybergs stadshus AB samt delägda Norrenergi AB
bedrivit under kalenderåret 2018 har varit förenlig med de fastställda kommunala
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Koncernen Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi AB bedöms ha
bedrivit sin verksamhet inom fastställda ändamål och inom de kommunala
befogenheterna under år 2018.
2. Kommunstyrelsens beslut anmäls till kommunfullmäktige.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

652

Socialdemokraternas kansli

2019-05-23
Dnr KS-0352/2019

1 (1)

Kommunfullmäktige

Svar på interpellation - Blir Tvärbanan klar i tid? Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Josefin Malmqvist (M)
Tvärbanans Kistagren är en vital del för utvecklingen av Sundbybergs västra delar,
inte minst gällande Ursvik vars boende idag inte har tillräckligt utbyggd
kollektivtrafik. Det är ett stort och viktigt projekt som görs i samverkan med andra
kommuner och Trafikverket. Josefin Malmqvists fråga gäller huruvida Tvärbanans
Kistagren kommer att hålla tidsplanen.
Planerad trafikstart till Hållplats Ursviks Norra för tvärbanans Kistagren är Q2 2022
enligt gällande tidplan, något som vi målmedvetet arbetar för tillsammans med SL.
Staden ligger väl framme med detaljplaner som har vunnit laga kraft för
trafikanläggningen och det återstående detaljplanearbete för tvärbanan är inte
kritiska för trafikstarten. Beslut om detaljplaner för tvärbanans Kistagren fattades i
fullmäktige januari 2018 avseende både detaljplanen för Rissnedelen och
Skelettplanen. Båda detaljplanerna vann laga kraft under 2018
Vi i Sundbyberg gör vår del, men man måste gå in i den här processen med öppna
ögon och inse att det finns risk att förseningar uppstår på grund av faktorer som vi
inte kan kontrollera, t.ex. om detaljplaner i andra kommuner överprövas. Detta är
en högt prioriterad fråga och kommer vara så även fortsatt framåt. Vår målsättning
är att tvärbanan ska bli klar enligt gällande tidplan

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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654

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-04-29

§ 336

Dnr: KS-0352/2019

154 (154)

Interpellation - Blir Tvärbanan klar i tid? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Josefin Malmqvist (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

655

656

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-27

§ 399

Dnr: KS-0443/2019

75 (76)

Interpellation - Hur kommer Sundbyberg arbeta med
cykelkansliets rekommendationer? Ställd till stadsmiljö- och
tekniska nämndens ordförande av Anton Fendert (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellation får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

657

658

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-27

§ 400

Dnr: KS-0444/2019

76 (76)

Interpellation - Arbetet med genomröstade att-satser på
budgetfullmäktige. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av
Anton Fendert (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellation får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

659

660

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

§ 189

Dnr: KS-0393/2019

70 (80)

Beslut om att godkänna gemensam upphandling av
förberedande arbeten för del av Tvärbanan - Kistagrenen inom Sundbybergs stad - i entreprenad KG 10
utförandeentreprenad i utökad samverkan
Beslutsunderlag
 Upphandlingsdokument avseende gemensam upphandling – KG 10
Utförandeentreprenad i utökad samverkan den 3 maj 2019, version 0,9
 Stadsledningskontorets skrivelse den 29 maj 2019
Sammanfattning
Upphandlingen avser gemensam upphandling med Region Stockholms
trafikförvaltning av entreprenadarbeten i Norra Rissne. Arbetena omfattar
förberedande arbeten för tvärbanan såsom gatuombyggnad och
ledningsomläggningar i enlighet med godkänd förstudie för Norra Rissne.
Entreprenadformen är utförandeentreprenad i utökad samverkan.
Upphandlingsdokument är framtagna av trafikförvaltningen men ska godkännas av
Sundbybergs stad utifrån rollen som medbeställare. Upphandling sker genom
förhandlat förfarande enligt lag om offentlig upphandling för försörjningssektorn
(LUF).
Upphandlingsdokumentet innehåller bland annat anbudsformulär,
genomförandebeskrivning, entreprenadkontrakt med flera.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Upphandlingsdokument avseende KG 10 Utförandeentreprenad i utökad
samverkan den 3 maj 2019 version 0,9 godkänns.
2. Upphandlingens slutförande villkoras av att kommunfullmäktige beslutar
om Tilläggsavtal till genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB
Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom
Sundbybergs stad, diarienummer KS-0298/2019, och att beslutet vinner laga
kraft.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt,
tecknande av avtal med vald leverantör i enlighet med i
upphandlingsdokumentationen angivna villkor samt vid behov besluta att
avbryta upphandlingen. Kommunstyrelsen får delegera beslutsrätten vidare
till stadsdirektören.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

661

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

71 (80)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att fullmäktige beslutar
enligt ovan, följande
4. Stadsdirektören får besluta om tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal
med vald leverantör i enlighet med i upphandlingsdokumentationen angivna
villkor.
5. Stadsdirektörens beslut ska återrapporteras enligt gällande rutiner för
delegeringsbeslut.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

662

STADSHUSET

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

